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1. УВОДНИ ДЕО 

 

 

1.1. Оствареност задатака и циљева 

 

Музичка школа „Коста Манојловић“ је у потпуности реализовала основне циљеве и 

задатке за 2019/20. годину. 

 

1.2. Просторна организација 

 

У школској 2019/2020. години уписано је 1090 (905 ученика ОШ и 185 ученика СМШ), 

забавиште 44 и у вртић 23 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 ОШ „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 ОШ ''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 128 наставника, 5 стручних сарадника, док 

је 4 радника ангажовано у административно-финансијској служби и 9 радника као 

помоћно-техничко особље. 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. 

 

Од 17. марта након проглашења ванредног стања школа је веома успешно реализовала 

наставу на даљину. 

 

Од 1. јуна у просторијама школе је реализована настава са ученицима завршних 

разреда ОМШ и средњошколцима, а након тога су спроведени годишњи и матурски 
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испити. Са ученицима осталих разреда ОМШ је до 16. јуна реализивана настава на 

даљину. 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 наставници школе 

освојили су велики број награда у земљи и иностранству, чиме су показали да су у врху 

педагошких и уметничких достигнућа. У току прошле године организовано је много  

концерата у школи и ван ње. 

 

 

 

 

2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 

управних, руководећих, саветодавних органа 

 

2.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 

Током школске 2019/20. године одржано је укупно седам седница школског одбора. На 

седницама су доношене одлуке од кључне важности за рад наше школе. Разматране су 

и друге теме које су значајне за постизање што вишег квалитета рада школе. Да 

подсетимо, протекла школска 2019/20. година је била веома специфична, при чему се 

мисли на рад школе у отежаним условима због сложене епидемиолошке ситуације у 

нашој земљи, као и у целом свету, а услед ширења пандемије вирусом Ковид 19.  

Усвојени су годишњи извештаји из претходне наставне године, усвојени су и планови 

за наредну школску 2020/21. годину, као и записници о инспекцијском надзору. 

На првој седници одржаној 12.09.2019. године: 

1. Усвојена су следећа документа школе (извештај о раду школе, извештај о раду 

школског одбора у 2018/19. години, извештај о раду стручног актива за развојно 

планирање рада школе, извештај о остваривању плана стручног усавршавања у 

претходној школској 2018/19. години, извештај о самовредновању школе у 

претходној школској години, усвојен је предлог за коришћење уџбеника и 

стручне литературе за основну и средњу школу); 

 

2. Донесена су и изгласана документа школе за наредну школску 2019/20. годину 

(план рада школе за 2019/20. годину, план рада директора школе за 2019/20., 

план рада школског одбора за 2019/20. годину, план о самовредновању школе за 

2019/20. годину, као и план о стручном усавршавању у школској 2019/20. 

години); 
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3. Директорка Зорица Вукосављевић је известила Школски одбор о проблему са 

простором у школи „Вељко Рамадановић“, а који наша школа користи за 

одржавање наставе годинама уназад. 

На другој седници одржаној 16.10.2019. године: 

1. Усвојена је оставка члана и председника школског одбора Милице Бабовић; 

2. Усвојен је записник са претходне седнице; 

3. Школски одбор је упознат са приговором на одлуку коју је Школски одбор 

донео на седници одржаној 24.06.2019. године; 

4. Постигнуто је усаглашавање општих аката наше школе са изменама и допунама 

закона ЗОСОВ-а; 

5. Донесена је одлука школског одбора о висини накнада које се уплаћују школи; 

6. Чланови школског одбора упознати су са информацијама о Међународном 

такмичењу; 

7. Школски одбор је усвојио допуну годишњег плана рада школе за школску 

2019/20. годину. 

Трећа седница одржана је 06.11.2019. године електронским путем: 

1. Школски одбор је усвојио предлог измене финансијског плана; 

2. Школски одбор је усвојио план јавних набавки; 

3. Школски одбор је усвојио предлог измене правилника о испитима. 

На четвртој седници одржаној 26.12.2019. године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице; 

2. Представљен је нов члан школског одбора из реда наставника и извршено је 

гласање за именовање новог председника школског одбора; 

3. Донесен је и усвојен финансијски план за наредну календарску годину; 

4. Донесен је план јавних набавки за наредну календарску годину; 

5. Донесен је правилник о трошењу средстава са рачуна сопствених прихода 

школе; 

6. Донесен је правилник о вођењу школских евиденција у нашој школи. 

Пета седница школског одбора планирана је за 30.01.2020. године:  

1. Одложена је за 31.01.2020. и одржана је 31.01.2020. године електронским путем; 

2. Усвојен је извештај о попису. 

Шеста седница одржана је 06.02.2020. године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице; 

2. Усвојен је финансијски извештај; 

3. Изгласана је измена правилника о коришћењу средстава ђачког фонда; 

4. Школски одбор је подржао напредовање професора Данијеле Ракић и Душана 

Петровића у звање виших педагошких саветника; 
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5. Школски одбор је информисан о стручном скупудиректора на Тари, о будућим 

радним местима, као и о конкурсима за радна места у нашој школи. 

Седма седница одржана је 27.08.2020. године електронским путем: 

1. Усвојен је план стручног актива за развојни план рада школе. 

Настављена је сарадња са Саветом родитеља и са локалном заједницом. У току 

школске 2019/20. године извршене су законске персоналне измене у саставу чланова 

школског одбора из реда наставника, као и из реда чланова локалне заједнице.  

Разматран је и програм школског маркетинга, као и програм сарадње са друштвеном 

средином.  

Седницама школског одбора редовно су присусутвовали и имали активну иницијативу 

директор школе, секретар и синдикални повереник. 

У Београду, дана 31.08.2020.                                                 председник школског одбора 

Александар Буркерт 

записничар 

Оливера Стамболић 

 

2.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

I Област: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

У ШКОЛИ 

II Област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА 

УСТАНОВЕ 

III Област: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

IV Област: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ 

СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

V Област: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ УСТАНОВЕ 

VI Област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 

 



 

10 
 

 

1. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 

Стандарди: 

 

1.1. Развој културе учења 

1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

1.3  Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

 

1.1. Развој културе учења 

 

Опис стандарда: 

Директор развија и промовише 

вредности учења и развија школу као 

заједницу целоживотног учења. 

 

Индикатори: 

- Ствара услове за унапређивање 

наставе и учења у складу са 

образовним и другим потребама 

ученика; 

- Прати савремена кретања у развоју 

образовања и васпитања и стално се 

стручно усавршава; 

- Мотивише и инспирише запослене и 

ученике на критичко прихватање нових 

идеја и проширивање искустава; 

- Подстиче атмосферу учења у којој 

ученици постављају сопствене циљеве 

учења и прате свој напредак; 

- Ствара услове да ученици 

партиципирају у демократским 

процесима и доношењу одлука; 

- Подстиче сарадњу и размену 

искустава и ширење добре праксе у 

школи и заједници. 

 

Директор школе настоји да се у школи прате 

савремена кретања у развоју образовања и 

васпитања и да се стално стручно 

усавршавају сви запослени. 

 

Директор, заједно са наставницима, 

перманентно ствара услове за унапређивање 

наставе и учења усмерене исходе и стандарде. 

У том циљу сам написала кључне смернице 

које сам упутила помођницима, стручној 

служби и предметним настaвницима 

општеобразовних предмета. Посебан акценат 

је на јасно дефинисаним циљевима и 

исходима часа, дефинисању радних задатака 

за ученике на више сазнајних нивоа. (Прилог: 

писано упутство за унапређивање наставе) 

 

Припремила сам Блумову таксономију 

(ревидирану 2001) као и упутство за 

дефинисање задатака за ученике различитих 

способности. 

(Прилог: Блумова таксономија која је послата 

наставницима опште образовне наставе) 

 

Поставила сам захтев да се припеме за час 

израђују за сваки час у електронској форми, а 

да се користе током часа у штампаној форми 

и да се оловком допуњују или коригују у 

складу са потребама и интересовањима 

ученика. Наставницима је помоћ и сарадњу 

пружала стручна служба, а контролу урађеног 

вршла сам ја као директор у сарадњи са 

помоћницима. (Прилог: Предлози за 

унапређивање наставе упућене од стране 

директора школе). 
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Увела сам и савремено планирање по 

тематским целинама, са акцентом на 

реализацији циљева и исхода програма 

предмета (а не на реализацији садржаја). 

- Инсистирала сам да се на сваком часу се 

ствара атмосфера у којој се подстиче учење у 

којем ученици постављају сопствене циљеве 

учења и прате свој напредак, а такође се 

настоји подстицање ученика на учествовање 

у демократским процесима и доношењу 

одлука. 

 

Подстицала сам, када год је то могуће, 

сарадњу са другим школама и колегама 

подстиче се сарадња и размена искустава, и 

ширење добре праксе у школи и заједници. 

(Више о овој теми под тачком 4.4 овог 

извештаја) 

 

- Похађање Обуке за лиценцу директора 

(конкретно под тачком 3.2.). 

 

- Ученички парламент (Прилог: записници са 

састанака) 

05.09.2019. састанак Ученичког парламента 

17.11.2019. састанак Ученичког парламента. 

 

- 15.05.2020. Одговарање на проговор 

Учениког парламента о постојању испита на 

крају школске године (Прилог: приговор 

ученика и одговор директора школе) 

 

- Одржани мастер класови: 

* Рубен Далибалтајан - клавир 

* Денис Модрушан – хармоника 

* Јудит Јосифоска-виолончело 

* Биљана Горуновић - клавир 

* Драгутин Младеновић - виолина 

* Драган Средојевић - виолина 

* Панта Величковић - виола 

* Зоран Ракић - хармоника 

- 27.01.2020. прослава славе Свети Сава 
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1.2. Стварање здравих и безбедних 

услова за учење и развој ученика 

 

Опис стандарда: Директор ствара 

безбедно радно и здраво окружење у  

коме ученици могу квалитетно да уче и 

да се развијају. 

 

Индикатори: 

- Осигурава да се примењују 

превентивне активности које се односе 

на безбедност и поштовање права 

ученика; 

- Обезбеђује услове да школа буде 

безбедно окружење за све и да су 

ученици заштићени од насиља, 

злостављања и дискриминације 

- Обезбеђује да се у раду поштују 

међународне конвенције и уговори о 

људским правима и правима деце; 

- Обезбеђује да школа буде здрава 

средина са високим хигијенским 

стандардима. 

 

 - У току ванредност стања дата су јасна, 

писмена упутства ненаставном особљу како 

треба да поступају (Прилог) 

 

- Иницирала сам израду Плана превенције 

против дискриминације за следећу школску 

годину (Прилог: План превенције) 

o План  превенције дискриминаторног 

понашања сачинила  је школски психолог 

након састанка Тима за заштиту ученика 

од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања, по пријави родитеља за 

дискриминацију детета. Иако је Тим 

утврдио да је пријава неоснована, прописи 

су налагали осмишљавање превентивних 

активности. 

o Све планиране активности реализоване су 

током првог полугодишта. Због ванредног 

стања није реализована следећа 

активност: тренинг социјалних вештина за 

ученике на часовима одељенске заједнице. 

 

- Направљена је јасна организација рада 

чистачица (Прилог: табела са радним 

временом и организацијом чистачица). 

 

- Пре увођења ванредног стања, направљена 

су упутства за помоћно особље везана за 

борбу против корона вируса. (Прилог: Мере 

против корона вируса). 

 

 

1.3. Развој и обезбеђивање квалитета 

наставног и васпитног процеса у 

школи 

 

Опис стандарда: Директор обезбеђује и 

унапређује квалитет наставног и 

васпитног процеса. 

 

Индикатори: 

- Уме да користи стратешка документа 

о развоју образовања и васпитања у 

Републици Србији; 

- Промовише иновације и подстиче 

наставнике и стручне сараднике да 

користе савремене методе и технике  

 

- Наставницима групних музичких предмета 

и опште образовних премета дат Национални 

оквир курикулума 

 

- Педагогу и психологу дат налог да проуче 

Стандарде квалитета рад образовно - 

васпитних установа 

 

- Предлози за унапређивање наставе упућене 

од стране директора школе стручним 

сарадницима и наставницима ООН 

 

ПРОЈЕКАТ ШКОЛЕ: Прослава 80 година 

постојања 

- Рад на афирмацији и акценат у раду великих  
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учења и примењују савремене  

 

технологије у образовно-васпитном 

процесу; 

- Обезбеђује услове и подржава 

наставнике да раде тако да подстичу 

ученике да развијају сопствене 

вештине учења; 

- У сарадњи са стручним сарадницима 

и наставницима обезбеђује да настава и 

ваннаставне активности подстичу 

креативност ученика, стицање 

функционалних знања и развој 

њихових социјалних вештина и здравих 

стилова живота; 

- Обезбеђује и развија самоевалуацију 

свог рада и систематичну 

самоевалуацију и евалуацију рада 

наставника, стручних сарадника, 

наставног процеса и исхода учења. 

 

састава (оркестар хармонике, дувачки  

 

оркестар, велики и мали гудачки орекестар, 

мали и велики хор, хор соло певача, 

клавирски ансамбл 16 руку) 

 

- Ангажовање Миодрага Панчића – 

еминентног диригента и бившег професора 

школе, као почасног диригента хора 

 

- Ангажовање бивших истакнутих ученика 

школе ради организације клавирског 

ансамбла 16 руку 

 

- У циљу ефикаснијег напредовања ученика у 

оквиру предмета Оркестар, а и у циљу 

припреме за предстојећи Јубилеј (80 година 

постојања школе), у августу је организован 

радни камп на Дивчибарама.  С обзиром да је 

рад са оркестром специфичан јер подразумева 

заједничко извођење и перфектну припрему, 

ученици који свирају у оркестру иду на седам 

дана на ову нашу планину где ће два пута 

дневно имати заједничке или појединаче 

пробе. Они тиме улазе потпуно спремни у 

нову школску годину. Путовање је одржано 

од 20. до 27. августа 2019. године. 

Планирано је путовање оркестра у фебруару 

на Дивчибаре, које је отказано због корона 

вируса. 

 

ПРОЈЕКАТ ШКОЛЕ: Zemun International 

Music Competition 

 

* састанци са члановима Организационог 

одбора 

* активности око проналажења донатора за 

такмичење 

* слање упита за финансијску подршку, 

* разговори са локалном заједницом у 

погледу сарадње и материјалне и 

нематеријалне подршке 

* рад на Правилнику и Пропозицијама 

такмичења, 

* превод на енглески 

* ажурирање сајта такмичења 

* куповина авионских карата за чланове  
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жирија 

 

- На жалост, сва та такмичења и концети који 

су били планирани у 2020. години, били су 

отказани због вируса КОВИД-19. 

 

 

1.4. Обезбеђивање инклузивног 

приступа у образовно-васпитном 

процесу 

 

Опис стандарда: Директор ствара 

услове и подстиче процес квалитетног 

образовања и васпитања за све ученике. 

 

Индикатори: 

- Познаје законитости дечјег и 

адолесцентског развоја и ствара услове 

за уважавање њихове различитости; 

- Ствара климу и услове за прихватање 

и уважавање специфичности и 

различитости ученика и промовисање 

толеранције; 

- Разуме потребе различитих ученика 

(талентованих и надарених, оних са 

сметњама у развоју, инвалидитетом и 

ученика из осетљивих друштвених 

група) и омогућава најбоље услове за 

учење и развој сваког ученика; 

- Осигурава да код ученика са 

посебним образовним потребама те 

потребе буду препознате и на основу 

њих израђени индивидуални образовни 

планови; 

- Обезбеђује примену програма учења 

који ће бити прилагођени претходним 

знањима и искуствима ученика и 

уважавати разноликост средине из које 

они долазе. 

 

Активности око ученика који су на ИОП-у: 

 

- Израда ИОП- за девет ученика (троје на 

ИОП-у 1, троје на ИОП-у 2 и троје ученика на 

ИОП-у 3) 

 

- Консултације са Јамином Николић из 

Школске управе око ученика са 

ИОП-а 2; 

 

- Форимирање малих ИОП тимова: 

* Формирани су сви тимови за додатну 

подршку детету/ученику који се школују по 

ИОП-у, уз супервизију надлежне особе из 

Школске управе града Београда 

 

* Обавештен је колектив о формирању, 

саставу и улози тимова за додатну подршку. 

 

* Успостављен је ефикасан протокол унутар 

установе о предаји документације везане за 

ИОП 

 

* Школски психолог осмислила је јасне 

инструкције за наставнике са свим 

неопходним информацијама о начину и 

роковима израде ИОП-а и евалуација, 

обавезама предметних наставника, разредних 

старешина, саставу и делокругу рада тимова 

за додатну подршку деци, сарадњи са ПП 

службом и сл. – «жута фасцикла» у зборници 

музичке школе и зборници музичке гимназије 

 

- Састанци ИОП тимова који су одржани 

(Прилог: записници са састанака) 

 

1. Одржан је заједнички састанак за три 

ученице које се школују по ИОП-3 заједно са 

Тимом за инклузију (у првом полугодишту). 

Поред тога, одржан је посебан састанак Тима 

за додатну подршку ученици која се школује     
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по ИОП-3 (у другом полугодишту). 

 

2. Одржани су редовни  састанци Тима за 

додатну подршку ученику на ИОП-2 (на 

класификационим периодима, до увођења 

ванредног стања). 

 

3. Одржан је састанак Тима за додатну 

подршку ученику на ИОП-2 почетком  2. 

полугодишта. 

 

4. Током ванредног стања Тимови за додатну 

подршку функционисали су на следећи 

начин: координатор тима (разредни 

старешина) и  школски психолог одржавале 

су континуирану комуникацију са члановима 

тимова, професорима и ученицима. 

 

- Састанак Тима за инклузију 

(Прилог: записник). 

 

Одржана су два састанка Тима за инклузивно 

образовање у првом полугодишту (један 

заједнички са Тимовима за додатну подршку 

деци на ИОП-3 и један посебан састанак 

Тима). 

 

Напомена: о свим састанцима тимова постоји 

документација (школски психолог водила је 

све записнике, записници су заведени). 

 

 

1.5. Праћење и подстицање 

постигнућа ученика 

 

Опис стандарда: Директор прати и 

подстиче ученике на рад и резултате. 

 

Индикатори: 

- Обезбеђује праћење успешности 

ученика кроз анализу резултата на 

тестовима и увидом у школски успех, у 

складу са стандардима постигнућа 

ученика; 

- Подстиче наставнике да користе 

различите поступке вредновања и  

самовредновања који су у функцији 

 

Концертна делатност: 

- 15.10.2019. Концерт Дан белог штапа – 

манифестација која је посвећена деци са 

оштећеним видом. Деци се сваке године 

обезбеде поклони од спонзора. Наступио је и 

Оркестар полиције, били су позвани медији. 

 

- 08.11.2019. Концерт у касарни у Батајници. 

Наступио квартет флаута (проф. Александар 

Буркерт) 

 

- 07.12 2019. Концерт наших ученика на 

затварању такмичења у Смедеревској 

Паланци 
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даљег учења ученика; 

 

 

 

- Обезбеђује да се расположиви подаци  

о образовно-васпитном процесу  

 

користе за праћење постигнућа и 

напредовања ученика; 

 

- Прати успешност ученика и 

промовише њихова постигнућа. 

 

- 27.01.2020. Прослава школске славе Свети 

Сава 

 

 

- 29.02.2020. Концерт у општинском одбору 

Земун – у организацији Савеза удружења 

потомака ратника; 

 

- 04.03.2020. Наступ ученика у Дому  

ваздухопловства поводом отварања изложбе. 

 

Планиран је низ концерата на којима је 

требало да наступе ученици наше школе, али 

је комлетна концертна активност била 

отказана услед појеве корона вируса. 

 

Концерти поводом Дана школе: 

- Концерт Одсека за хармонику, 25.11.2019. у 

19 часова, Сала МШ «Коста Манојловић»; 

- Концерти Одсека за клавир; 

* 2.12.2019. у 20 часова, Италијански 

институт за културу; 

* 6.12.2019. у 19 часова, Сала МШ «Коста 

Манојловић»; 

- Концерт Одсека за гитару, 3.12.2019. у 19 

часова, Сала МШ «Коста Манојловић»; 

- Свечани концерт ученика свих одсека, 

4.12.2019. у 19 часова, Сала МШ «Коста 

Манојловић»; 

- Концерт Дувачког одсека, 9.12.2019. у 20 

часова, Артгет галерија КЦБ; 

- Концерти гудачког одсека 10.12. и 

11.12.2019. у 19 часова, Сала МШ «Коста 

Манојловић»; 

- Свечани концерт ученика свих одсека, 

14.12.2019. у 20 часова, Сала Београдске 

филхармоније; 

- Концерт Одсека за соло певање, 17.12.2019. 

у 19:30; 

- Свечани концерт Велика дворана КНУ, 

23.12.2019. у 20 часова. 

 

- Одељенска већа (Прилози: записници) 

- 06.11.2019. I, II, III, IV средње; 

- 27.01.2019. I, II, III, IV средње; 

- 21.04.2019. I, II, III, IV средње; 

- 27.05.2019. Одељенско веће четвртог 

средње; 
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- 24.06.2019. Одељенско веће I II, III 

средње; 

 

- 19.06.2020. Организована је свечана додела 

диплома, награда и сведочанстава за ученике 

завршних разреда ОМШ и за матуранте 

СМШ. Због корона вируса, свечаност је први 

пут одржана у дворишту школе. 

 

 

II Област: ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Стандарди: 

2.1. Планирање рада установе 

2.2. Организација установе 

2.3. Контрола рада установе 

2.4. Управљање информационим системом установе 

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи 

 

 

2.1. Планирање рада установе 

 

Опис стандарда: Директор обезбеђује 

доношење и спровођење планова рада 

установе. 

 

Индикатори: 

- Организује и оперативно спроводи 

доношење планова установе: 

организује процес планирања и 

додељује задатке запосленима у том 

процесу, иницира и надзире израду 

планова, обезбеђује поштовање 

рокова израде планова и непосредно 

руководи том израдом; 

- Обезбеђује информациону основу 

планирања: идентификује изворе 

информација потребне за планирање 

и стара се да информације буду тачне 

и благовремене; 

- Упућује планове установе органу 

који их доноси. 

 

 

 

 

 

 

 

- Израда годишњег плана рада школе (доказ: 

документ школе) 

 

 

- Израда глобалних и оперативних планова 

свих наставника до 15.09.2019. (доказ CD) 
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2.2. Организација установе 

 

Опис стандарда: Директор обезбеђује 

ефикасну организацију установе. 

 

Индикатори: 

- Креира организациону структуру 

установе: систематизацију и описе 

радних места, образује стручна тела и 

тимове и организационе јединице; 

 

- Обезбеђује да су сви запослени 

упознати са организационом 

структуром установе, посебно са 

описом свог радног места; 

- Поставља јасне захтеве запосленима 

у вези са њиховим радним задацима и 

компетенцијама и проверава да ли 

запослени разумеју те задатке; 

- Стара се да запослени буду 

равномерно оптерећени радним 

задацима; 

- Делегира запосленима, 

руководиоцима стручних органа, 

тимова и организационих јединица 

послове, задатке и обавезе за њихово 

извршење; 

- Координира рад стручних органа, 

тимова и организационих јединица и 

појединаца у установи; 

- Обезбеђује ефикасну комуникацију 

између стручних органа, тимова и 

организационих јединица и 

запослених. 

 

 - Систематизација и опис радних места 

(Документ у прилогу) 

Сва упутства, задатке и смернице руководиоци 

актива добијају на Педагошком  

 

колегијуму. Они даље те информације преносе 

колегама са свог одсека, свако на свом активу. 

Организација од стране директора - све 

информације, дешавања, извештаје, обавезе 

запослени добијају се на седницама 

Наставничког већа. 

 

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ: 

 

- СЕПТЕМБАР: 

Направљен План за месец септембар (прилог) 

02.09 2019. Састанак за ученике на ИОП-3 

програму 

05.09.2019. Родитељски састанак за ученике 

срење школе (Прилог: записник) 

10.09.2019. Савет родитеља (Прилог: записник) 

11.09.2019. Седница Наставничког већа 

(Прилог: записник) 

11.09.2019. Састанак са колегама са одељења 

''Вељко Рамадановић'' (Прилог: записник) 

12.09.2019. Школски одбор (Прилог: записник) 

19.09.2019. Састанак Тима за Јубилеј (Прилог: 

дневни ред састанка) 

19.09.2019. Састанак Прве смене у матичној 

згради 

20 09.2019. Састанак Организационог одбора 

међународног такмичења 

25.09. 019. Педагошки колегијум (Прилог: 

записник) 

 

ОКТОБАР: 

Направљен План за месец октобар (прилог) 

16.10.2019. Школски одбор (Прилог: записник) 

 

НОВЕМБАР: 

Направљен План за месец новембар (прилог) 

01.11.2019. Састанак Тима за Јубилеј (Прилог: 

дневни ред састанка) 

08.11.2019. Седница Наставничког већа  

(Прилог: записник) 
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20.11.2019. Састанак Тима за Јубилеј (Прилог: 

дневни ред састанка) 

 

 

25.11.2019. Састанак стручног већа дувача 

(Прилог: дневни ред састанка) 

 

ДЕЦЕМБАР 

Направљен План за месец децембар (прилог) 

11.12.2019. Састанак Тима за Јубилеј 

18.12.2019. Педагошки колегијум (Прилог: 

записник) 

 

26.12. 019. Школски одбор (Прилог: записник) 

27.12.2019. Седница Наставничког већа 

(Прилог: записник) 

 

- ЈАНУАР 

Направљен План за месец јануар (прилог) 

23.01.2020. Савет родитеља (Прилог: записник) 

27.01 2020. Састанак Тима за инклузију 

31.01.2020. Седница Наставничког већа 

(Прилог: записник) 

 

- ФЕБРУАР: 

Направљен План за месец фебруар (прилог) 

06.02.2020. Школски одбор (Прилог: записник) 

26.02.2020. Седница Наставничког већа 

(Прилог: записник) 

 

- МАРТ: 

Направљен План за месец март (прилог) 

09.03.2020. Педагошки колегијум (Прилог: 

записник) 

16.03.2020. уведено ВАНРЕДНО СТАЊЕ: 

Током ванредног стања организација рада 

школе се одвијала тако што су руководиоци 

одсека мејлом добијали писма, која су потом 

прослеђивали свим осталим колегама. 

Сваке недеље је слат Оперативни план рада за 

целу школу. Планове смо слали Богољубу 

Лазаревичу који је био задужен за нашу 

шкколу. Сваки наставник је писао план који је 

слат руководиоцима актива, који су потом те 

планове качили на драјв. 
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16.03.2020. Писмо шефовима 

 

АПРИЛ: 

- 29.04.2020. Педагошки колегијум (Прилог: 

записник) 

 

МАЈ: 

- Организација пријемних, завршних, 

поправних, дипломских испита 

 

ЈУН: 

05.06.2020. Електронска седница Наставничког 

већа 

 

ЈУЛ: 

01.07.2020. Електронска седница Наставничког 

већа 

 

АВГУСТ: 

20.08.2020. Електронска седница Наставничког 

већа 

20.08.2020. Педагошки колегијум 

31.08.2020. Педагошки колегијум 

 

Направљен План за месец август (Прилог) 

 

Састанци тимова: 

- Израда Плана рада директора где је јасно 

назначено које активности ко има током године 

и време реализације тих актовности 

- Издрада и слање мејлом основним школама 

плаката за упис ученика у први разред. Мејл је 

послат свим основним школама на територији 

Земун. 

- Ораганизација преслушавања за концерте 

поводом просаве 80 година постојања школе 

(ученике је као и обично преслушавала 

комисија Наставничког већа) 

- Зелена свеска за салу - организација 

коришћења свечане сале 

- Осмишљавање начина бележења слободних 

дана наставника током године 

- Организација свих испита: годишњих, 

матурских, пријемних за средњу школу, 

пријемних за основну школу, редовних и 

ванредних, оргнизација поправних и разредних 

испита у августу месецу 
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- Организација штампања матичних књига и 

сведочанстава 

- Организација рада школе током ванредног 

стања 

- Израда и слање Школској управи недељних 

оперативних планова школе током ванредног 

стања 

 

 

2.3. Контрола рада установе 

 

Опис стандарда: Директор обезбеђује 

праћење, извештавање, анализу 

резултата рада установе и 

предузимање корективних мера. 

 

Индикатори: 

- Примењује различите методе 

контроле рада установе, њених 

организационих јединица и 

запослених; 

- Организује и оперативно спроводи 

контролу рада установе: организује 

процес праћења, извештавања и 

анализе резултата и додељује задатке 

запосленима у том процесу, иницира 

и надзире процес израде извештаја и 

анализа, обезбеђује поштовање 

рокова у изради извештаја и анализа; 

- Обезбеђује информациону основу 

контроле: идентификује изворе 

информација потребне за контролу и 

стара се да информације буду тачне и 

благовремене; 

- Непосредно прати и заједно са 

запосленима анализира остварене 

резултате установе, анализира рад 

установе, њених јединица и 

запослених; 

- Предузима корективне мере када 

остварени резултати установе, њених 

јединица и појединачни резултати 

запослених одступају од планираних; 

- Упознаје органе управљања са 

извештајима и анализама резултата 

рада установе и предузетим 

корективним мерама. 

 

- Упознавање запослених са новим Наставним 

планом и програмом за средње музичке школе 

на седници Наставничког већа 

 

- Посета часу: Владимир Милојичић 2. средње 

ВИ 

- Посета часу: Игор Маринковић 3. средње МП 

- Посета часу: Оливера Стамболић 4. средње 

ВИ 

- Посета часу: Мирјана Латић 3. средње 

ВИ+МП 

- Посета часу: Тања Бајић 2. ОМШ 

- Посета часу: Весна Ракоњац 1. средње ВИ 

- Посета часу: Сретен Попара 2. ОМШ 

- Посета часу: Душан Петровић 4. средње МП 

- Посета часу: Душан Петровић 2. средње МП 

 

- Часове су посећивали психолог, педагог 

школе, помоћници и директор школе (Прилог: 

извештаји са посећених часова) 

 

Посете часовима ПСИХОЛОГА школе: 

- Током првог полугодишта школски психолог 

је посетила 11 интерних/јавних часова. 

Неколико планираних посета није реализовано 

због отказивања интерног часа. 

- Током првог полугодишта школски психолог 

је посетила 5 часова индивидуалне наставе 

(праћење напредовања ученика на ИОП-2 + 

посете часовима индивидуалне наставе по 

позиву професора инструмента, због 

специфичне проблематике у раду са учеником) 

- У другом полугодишту планиране посете 

интерним/јавним часовима, часовима са 

ученицима оштећеног вида и часовима  

општеобразовне наставе нису реализиване због 

ванредног стања. 



 

22 
 

  

О свим посетама часовима школски психолог 

поседује евиденцију у школи (попуњени 

протоколи о посетама часовима) 

Због организационе сложености наше школе 

потребан је додатни напор и ангажман 

школског психолога за уклапање посета са 

радним временом и другим обавезама. 

 

- Педагог школе је осмислила Упутство за 

попуњавање књиге евиденције, на основу чега 

одељенске старешине попуњавају дневнике 

(упутсво служи да би се тачно знало шта мора 

да се попуни одмах на почетку године и то 

педагог редовно прегледа) (Прилог: Упутство) 

 

 

2.4. Управљање информационим 

системом установе 

 

Опис стандарда: Директор обезбеђује 

ефикасно управљање информацијама 

у сарадњи са школском управом и 

локалном самоуправом. 

 

Индикатори: 

- Обезбеђује да сви запослени буду 

правовремено и тачно информисани о 

свим важним питањима живота и 

рада установе; 

- Обезбеђује услове за развој и 

функционисање информационог 

система за управљање (ИСУ): 

набавку потребне опреме и програма, 

организује рад информационог 

система и његово коришћење у 

свакодневном раду установе у складу 

са законом; 

- Обезбеђује обуку запослених за рад 

са савременом информационо-

комуникационом технологијом и 

подстиче их да је користе у раду 

установе и као подршку процесу 

учења/наставе. 

 

 

- Сви записници са састанака Школског 

одбора, Педгошког колегијума, седница 

Наставаничког већа, Савета родитеља... се 

налазе у зборници на одређеном месту, тако да 

се сви запослени у сваком тренутку могу 

информисати o тачкама које су биле на 

дневном реду, као и о одлукама које су донете. 
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2.5. Управљање системом 

обезбеђења квалитета установе 

 

Опис стандарда: Директор развија и 

реализује систем осигурања квалитета 

рада установе. 

 

Индикатори: 

- Примењује савремене методе 

управљања квалитетом; 

- Обезбеђује изградњу система 

управљања квалитетом у установи:  

 

- израду процедуре управљања 

квалитетом и потребне 

документације, распоређује задатке 

запосленима у процесу управљања 

квалитетом и стара се да их они 

спроводе; 

- Обезбеђује ефикасан процес 

самовредновања и коришћење тих 

резултата за унапређивање квалитета 

рада 

- Заједно са наставницима и стручним 

сарадницима прати и анализира 

успешност ученика на завршним, 

односно матурским испитима ради 

планирања унапређивања рада школе; 

- Обезбеђује сарадњу са тимовима 

који обављају спољашње вредновање 

рада установе и стара се да се 

резултати тог вредновања користе за 

унапређење рада установе. 

 

 

Самовредновање: Област Настава и учење 

Како би се унапредио квалитет рада установе, 

урађено је низ мера од стране директора, које 

су већ поменуте у тачкама 1.1, 1.3 

 

Напредовање ученика је објашњено у тачки 1.5 

где се напредак, између осталог, прати кроз 

концертну делатност 

 

- Напомена: школа још није имала спољашње 

вредновање 

 

III Област: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

Стандарди: 

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених 

3.2. Професионални развој запослених 

3.3. Унапређивање међуљудских односа 

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених 

 

 

3.1. Планирање, селекција и пријем 

запослених 

 

 

 

- Прихватање колегинице са листе 

технолошких вишкова – Драгане Поповић 

- Проналажење замене за колегиница које су 

отишле у пензију: 
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Опис стандарда: Директор обезбеђује 

потребан број и одговарајућу структуру  

запослених у установи. 

 

Индикатори: 

- Планира људске ресурсе у установи и 

благовремено предузима неопходне 

  

 

мере за реализацију плана људских 

ресурса; 

- Стара се да сва радна места у 

установи буду попуњена запосленима 

који својим компетенцијама одговарају 

захтевима посла; 

- Обезбеђује спровођење поступка 

пријема запослених у радни однос; 

- Обезбеђује услове за увођење  

 

приправника у посао и предузима мере  

за њихово успешно прилагођавање 

радној средини. 

 

* уместо Ане Живановић (клавир) дошла  

Ивана Ружичић, 

 

* уместо Катарине Инкоф (клавир)дошао 

Вања Шћепановић 

 

 

* уместо Мујесире Мехмедовић (теткица) 

дошла Мира Маринковић, 

 

* уместо Јагодић Весне (солфеђо) долази 

Милош Родић 

 

- Присуство на испиту за лиценцу за Ивану 

Шабарић 

 

- Испити за лиценцу: 

* Неда Алексић/обавештење број 152-00-

1055/2014-13 од 25.12.2019. године 

 

* Ана Јовановић/обавештење број 152-00-

632/2018-13 од 23.12.2019. године 

 

- Додељени ментори * Ана Вујадиновић за 

Исидору Драмићанин 

* Наташа Благојевић за Павла Савића 

* Синиша Радојчић за Даницу Дујаковић 

* Душан Петровић за Станишић Ивану 

* Душан Петровић за Матију Анђелковића 

 

 

3.2. Професионални развој 

запослених 

 

Опис стандарда: Директор обезбеђује 

услове и подстиче професионални 

развој запослених. 

 

Индикатори: 

- Подстиче и иницира процес 

самовредновања рада и постављања 

циљева заснованих на високим 

професионалним стандардима и 

подржава континуирани 

професионални развој; 

- Осигурава да сви запослени имају 

једнаке могућности за учење на основу  

 

Одржани семинари у школској 2019/20 

години: 

- Семинар „ Е-портфолио инструмент за 

напредовање и сарадњу“  (програм се изводи 

путем интернета), под каталошким бројем 

627 - К4, П1, 32 бода, 4 недеље 

 

- Семинар „Музика уз помоћ рачунара“ 

(програм се изводи путем интернета),  под 

каталошким бројем 948 - К1, П1,  32 бода, 4 

недеље 

 

- Семинар „ Видео лекције-наставна средства 

савременог образовања“ (програм се изводи 

путем интернета), под каталошким бројем 

420 К2, П1,   37 бодова, 5 недеља 
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личног плана професионалног развоја 

кроз различите облике стручног 

усавршавања; 

- Обезбеђује услове да се запослени 

усавршавају у складу са годишњим  

 

планом стручног усавршавања и 

могућностима установе. 

 

 

 

 

 

- Семинар „Примена мотивационих техника у 

настави“, под каталошким бројем 618 

К3, П3, 8 бодова, 1 дан 

 

- Семинар „Како лако до квалитетног учења“, 

под каталошким бројем 463 - К2, П3, 8 

бодова 1 дан 

 

- Семинар „Одрастање без алкохола, дроге, 

коцке, секти и насиља“, под каталошким 

бројем 251 - К3, П4, 16 бодова 2 дана 

 

- Гитар Арт фестивал, март 2020. 

 

 

- Семинар „Улога наставника у доба нових 

медија: педагогија и дигитално окружење“, 

под каталошким бројем 589 - К2, П1, 8 

бодова 1 дан 

 

 

- Семинар „10 дигиталних вештина за 

наставнике  21.века“, под каталошким бројем 

405 - К2, П1, 8 бодова 1 дан 

 

 

- Семинар „ Имплементација Office 365 у  

организацију рада школе и примена у 

настави, под каталошким бројем 334 - К4, П1, 

8 бодова 1 дан - одржан је у просторијама 

школе 28. и  29. 08. 2020. 

 

Семинари за директора школе: 

 

- 27.11.2019. обука за лиценцу директора, 

Хотел ''М'' 

- 28.11.2019. обука за лиценцу директора, 

Хотел ''М'' 

- 24.12.2019. обука за лиценцу директора, 

Хотел ''М'' 

- 25.12.2019. обука за лиценцу директора, 

Хотел ''М'' 

 

- 28.02.2020. Обука од стране Министарства 

просвете – Подршка самовредновању 

(Економска школа ''Нада Димић'') 
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3.3. Унапређивање међуљудских 

односа 

 

Опис стандарда: Директор ствара 

позитивну и подржавајућу радну 

атмосферу. 

 

 

Индикатори: 

- Ствара и подржава радну атмосферу 

коју карактерише толеранција, сарадња, 

посвећеност послу, охрабрење и 

подршка за остваривање највиших 

образовно-васпитних стандарда; 

- Својом посвећеношћу послу и 

понашањем даје пример запосленима у 

установи и развија ауторитет заснован 

на поверењу и поштовању; 

- Међу запосленима развија 

професионалну сарадњу и тимски рад; 

- Поставља себи и запосленима 

остваривање највиших професионалних 

стандарда; 

 

 

- Показује поверење у запослене и 

њихове могућности за остваривање 

квалитетног образовноваспитног рада и 

побољшање учинка; 

- Комуницира са запосленима јасно и 

конструктивно. 

 

 

- Постаљање јасних правила понашања и код 

колега и код ученика 

 

- Обострани разговор са колегама међу 

којима је дошло до конфликта и споразумно 

решавање тих конфликата. 

 

 

- Настојање да у активностима школе буде 

ангажовано што више колега (о томе говори 

организација тимова, свих врста испита, 

концертата, наступа такмичења – одређивање 

дежурних наставника). Тиме што сви 

наставници из колектива добијају своја 

задужења, негује се тимски дух колектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Вредновање резултата рада, 

мотивисање и награђивање 

запослених 

 

Опис стандарда: Директор систематски 

прати и вреднује рад запослених, 

мотивише их и награђује за постигнуте 

резултате. 

 

Индикатори: 

- Остварује инструктивни увид и 

надзор образовно-васпитног рада у 

складу са планом рада и потребама 

установе; 

 

У нашој школи, пресек успеха се констатује 

када је Дан школе (04. децембар) . Тако је 

било и 2019. године, када су додељене 

награде најуспешнијим професорима, а 

посебно што је ове године прослављан 

велики Јубилеј – 80 година постојања школе. 

- Када дође до повећаног обима посла, колеге 

које су руководиоци одсека, које имају чак и 

дневне обавезе, а које немају директно везе са 

њиховим основним делатностима, бивају 

награђени. 

- Редовно се на свакој седници читају и 

посебно похваљују награде које су ученици 

заједно са својим наставницима постигли на 
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- Користи различите начине за 

мотивисање запослених; 

- Препознаје квалитетан рад запослених 

и користи различите облике 

награђивања, у складу са законом и 

општим правним актима. 

 

 

домаћим и међународним такмичењима. 

 

Јавно су похваљене и колеге које су 

осмислиле и реализовале концерте који су од 

посебног значаја или који су оригинални (као 

што је на пример онлине концерт одсека за 

хармонику који су осмислиле и реализовале 

Данијела Ракић и Блаженка Биочић. 

 

 

 

 

 

 

 

IV Област:  РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, 

ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

Стандарди: 

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи 

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

 

 

4.1. Сарадња са 

родитељима/старатељима 

 

Опис стандарда: Директор развија 

конструктивне односе са 

родитељима/старатељима и пружа 

подршку раду савета родитеља. 

 

Индикатори: 

- Подстиче партнерство установе и 

родитеља/старатеља и ради на њиховом 

активном укључивању ради учења и 

развоја детета; 

- Обезбеђује да установа редовно 

извештава родитеље/старатеље о свим 

аспектима свога рада, резултатима и 

напредовању њихове деце; 

- Обезбеђује унапређивање 

комуникацијских вештина запослених 

ради њихове сарадње са 

одитељима/старатељима; 

- Ствара услове да савет родитеља 

ефикасно функционише и развија 

 

10.09.2019. Савет родитеља бр. 1 (Прилог: 

записник) 

23.01.2020. Савет родитеља бр. 2 (Прилог: 

записник) 

07.07.2020. Савет родитеља бр. 3 (Прилог: 

записник) 

 

Разговори са родитељима - решавање 

различитих проблема, дилема, питања... 

(Прилог: исписани садржаји свих састанака 

са родитељима током године) 

 

Одговарање на молбе ученика – односно 

њихових родитеља (Прилог: садржаји молби, 

датум и исходи) 

 

* Организација ексурзије за средњошколце у 

Италију, која је била отказана 
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конструктивне односе са органом 

управљања и стручним органима 

установе. 

 

 

 

 

4.2. Сарадња са органом управљања 

и репрезентативним синдикатом у 

установи 

 

Опис стандарда: Директор пружа 

подршку раду органа управљања и 

репрезентативном синдикату. 

 

Индикатори: 

- Обезбеђује да орган управљања буде 

правовремено и добро информисан о 

новим захтевима и трендовима 

васпитно-образовне политике и праксе; 

- Обезбеђује податке који омогућују 

органу управљања оцену резултата 

постигнућа ученика и добробити деце; 

 

 

- Обезбеђује израду годишњег 

извештаја о реализацији васпитно-

образовног програма, школског 

програма и год. плана рада установе 

- У складу са својим овлашћењима 

омогућује органу управљања да обавља 

послове предвиђене законом; 

- Омогућава репрезентативном 

синдикату у установи да ради у складу 

са Посебним колективним уговором и 

законом. 

 

12.09.2019. Школски одбор бр. 1 (Прилог: 

записник) 

16.10.2019. Школски одбор бр. 2 (Прилог: 

записник) 

06.11.2019.Школски одбор бр. 3 (Прилог: 

записник) – електронска седница 

26.12.2019. Школски одбор бр. 4 (Прилог: 

записник) 

31.01.2020. Школски одбор бр. 5 (Прилог: 

записник) – електронска седница 

06.02.2020. Школски одбор бр. 6 (Прилог: 

записник) 

 

 

27.08.2020. Школски одбор бр. 7 (Прилог: 

записник) – електронска седница 

 

- Репрезентативном синдикату је омогућено 

да несметано делује. 

 

- Представник синдиката присуствује свим 

седницама Школског одбора. 

 

- Постојало је више састанака синиката. 

(Прилог: изјава председника синдиката) 

 

 

4.3. Сарадња са државном управом и 

локалном самоуправом 

 

Опис стандарда: Директор остварује 

конструктивну сарадњу са органима 

државне управе и локалне самоуправе. 

 

Индикатори: 

- Одржава конструктивне односе са 

представницима државне управе и 

локалне самоуправе ради задовољења 

 

Сарадња са Општином Земун: 

 

 

- Сваке године школа учествује у пројекту 

«Дани европске баштине« коју покреће 

Општина Земун. Припреме су почеле већ од 

јула месеца јер је манифестација одржана 28 

09.2019. Концерт је осмишљен под насловом 

«Уметност и забава на (не)класичан начин» 

на ком су наступили ученици школе. 
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материјалних, финансијских и других 

потреба установе; 

- Успоставља и одржава добре везе са 

локалном заједницом како би јој 

омогућио да се укључи у рад установе 

и да је подржава; 

- Добро познаје расположиве ресурсе, 

развија односе са стратешким 

партнерима у заједници; 

- Омогућује да простор установе буде 

коришћен као ресурс за остваривање 

потреба локалне заједнице у складу са 

законском процедуром. 

4.4. Сарадња са широм заједницом 

Опис стандарда: Директор промовише 

сарадњу установе на националном, 

регионалном и међународном нивоу. 

Индикатори: 

- Води установу тако да буде отворена 

за партнерство са различитим 

институцијама образовања и васпитања 

и другим институцијама, на 

националном, регионалном и 

међународном нивоу; 

 

 

 

- Подстиче учешће установе у 

националним, регионалним и 

међународним пројектима,    

 

стручним посетама и разменама 

мишљења и искустава. 

 

- 28.09.2019. Одржан је концерт у сарадњи са 

Општином Земун – Пијаца Земун на ком су 

наступили ученици школе 

 

- Уз подршку Општине Земун, у школи се 

одржавају концерти у оквиру Земунских  

музичких вечери: 

 

- 30.10.2019.  Душан Марковић, клавир, 

- 26.12.2019. Вече савремене португалске 

музике за виолину и клавир у извођењу 

ученика и професора школе са гостима из 

иностранства: Сања Репше  

 

 

(виолончело) и Александра Павлович 

(клавир), 

 

- 16.01.2020. Гудачки квартет Пандора. 

 

- 15.03.2019. презентација школе, односно 

одсека за Музичку продукцију и дизајн звука 

у Канцеларији за младе. Манифестацију је 

организовала Општина Земун 

 

- 0511.2019. Учешће на свечаности поводом  

Дана Општине Земун. Наступио је хор соло 

певача наше школе и уручена је награда од 

стране Земунске општине професорки наше 

школе - Данијели Ракић. 

 

- Остварен је договор са Општином Земун 

око међународног такмичења Zemun 

International Music Competition које је на 

жалост отказано због корона вируса. 

 

 

 

 

Сарадња са другим школама и 

институцијама: 

 

- Пројекат са Музичком школом ''Јосиф 

Маринковић'' из Вршца који је везан за 

заједничко  извођења композиције Стабат 

Матер - заједнички хор и оркестар отказан је 

због корона вируса. 
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- Успостављена сарадња са Музичком 

школом ''Божидар Трудић'' из Смедеревске 

Паланке, директорка Јасмина Милекић. 

(Прилог: Споразум о сарадњи) 

 

- 12.12.2019. Сарадња са Канцеларијом за 

верску наставу – Двор српске патријаршије 

 

Сарадња на нивоу актива директора и 

ЗМБШС: 

 

- 19.09.2019. Актив директора музичких и 

балетских школа Београда (Музичка 

школа''Војислав Вучковић'') 

 

- 25.10.2019. Састанак ЗМБШС (Музичка 

школа ''Мокрањац'') 

 

- 17.12.2019. Актив директора музичких и 

балетских школа Београда (Музичка 

школа''Станковић'') 

 

- 23.01.2020. Актив директора музичких и 

балетских школа Београда (Музичка 

школа''Станковић'') 

- 17.03.2020. Актив директора музичких и 

балетских школа Београда (Музичка школа 

''Лисински'' 

 

 

V Област: 

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ 

Стандарди: 

5.1. Управљање финансијским ресурсима 

5.2. Управљање материјалним ресурсима 

5.3. Управљање административним процесимa 

 

 

5.1. Управљање финансијским 

ресурсима 

 

Опис стандарда : Директор ефикасно 

управља финансијским ресурсима. 

 

Индикатори: 

- У сарадњи са шефом рачуноводства, 

обезбеђује израду и надзире примену 

буџета установе у складу са 

 

- У јануару 2020. месецу израђен финансијски 

план установе, који је усвојен од стране 

Школског одбора. 
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расположивим и планираним 

ресурсима; 

- Планира финансијске токове: приходе 

и расходе, приливе и одливе 

финансијских средстава; 

- Управља финансијским токовима, 

издаје благовремене и тачне налоге за 

плаћања и наплате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Управљање материјалним 

ресурсима 

 

Опис стандарда:  Директор ефикасно 

управља материјалним ресурсима. 

 

Индикатори: 

- Планира развој материјалних ресурса 

у складу са оценом постојећег стања и 

могућностима прибављања тих 

ресурса; 

- Предузима мере за благовремено и 

ефикасно одржавање материјалних 

ресурса установе, тако да се образовно-

васпитни процес одвија несметано; 

- Распоређује материјалне ресурсе на 

начин који обезбеђује оптимално 

извођење образовноваспитног процеса; 

- Сарађује са локалном самоуправом 

ради обезбеђења материјалних ресурса; 

- Надзире процесе планирања и 

поступке јавних набавки које спроводи 

установа и обезбеђује њихову 

ефикасност и законитост; 

- Прати извођење радова у установи 

који се екстерно финансирају; 

- Обезбеђује ефикасност извођења 

радова које установа самостално 

финансира. 

 

- 03.09.2019. одржан састанак у 

Секретаријату за образовање због проблема 

око простора у одељењу ''Вељко 

Рамадановић'' 

 

Радови у школи: 

- Постављање клима у кућици, код благајника 

школе и у издвојеном одељењу ''Вељко 

Рамадановић'' 

- Организација промене прозора и 

постављање ролетни (собе 7, 8 и 9, ве-це у 

приземљу, у студију и у глувој соби) 

- Постављање плочица на улазу у ''кућицу'' - 

издвојена зграда у дворишту матичне зграде 

- Мењање подних облога у сутерену и на 

другом спрату матичне зграде 

- Лакирање рукохвата на степеницама у 

матичној згради 

- Кречење у сутерену и на другом спрату 

матичне зграде 

- Ситније поправе електро-инсталација у 

Рамадановићу 

- Кречење зидова у дворишту школе 

- Репарација клупа у дворишту школе 

- Радови на крову (поправка кровних прозора, 

поправка лежећег олука - Рамадановић) 

- Електро радови (израда нове електро 

инсталације - Рамадановић) 

- Замена подова у ходницима школе 

- Столарски радови (ормарићи, витрине, 

полице за радне собе) 

 

Поправке и набавка инструмената: 

- куповина жица за  гудачке инструменте 

- куповина тенор саксофона и усника 

- комплетна репарација клавира у соби број 

17 
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- сервис хорне 

- поправка клавира - Рамадановић 

 

Обезбеђивање компјутера за унапређење 

наставе: 

- куповина штампача – Саватић (донација 

родитеља) 

- куповина лаптопа - 2 комада (донација 

родитеља) 

- набавка 18 рачунара и монитора (донација 

фирме Тризма) 

 

- Обављена јавна набавка за струју. 

 

- Слање дописа Секретаријату за образовање 

за климе 

 

- Куповина клима уређаја – 13 комада 

 

 

5.3. Управљање административним 

процесима 

 

Опис стандарда: Директор ефикасно 

управља административним пословима 

и документацијом 

 

Индикатори: 

- Обезбеђује покривеност рада установе 

потребном документацијом и 

процедурама; 

- Стара се о поштовању и примени 

процедура рада установе и вођењу 

прописане документације; 

- Обезбеђује ажурност и тачност 

административне документације и 

њено систематично архивирање, у 

складу са законом; 

- Припрема извештаје који обухватају 

све аспекте живота установе и 

презентује их надлежним органима 

установе и шире заједнице. 

 

 

 

 

 

Провера документације: дневника, матичних 

књига, испитних записника, ђачких књижица 

- Редовно ажурирање ДОСИТЕЈА -

информационог система које је донело 

Министарство просвете 

- Редовно ажурирање ГАЛИСА - нашег 

интерног система - подаци о ученицима. 
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VI Област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

Стандарди: 

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

6.2. Израда општих аката и документације установе 

6.3. Примена општих аката и документације установе 

 

 

6.1. Познавање, разумевање и 

праћење релевантних прописа 

 

Опис стандарда: Директор познаје, 

разуме и прати релевантне прописе. 

 

Индикатори: 

- Прати измене релевантних закона и 

подзаконских аката у области 

образовања, радних односа, финансија 

и управног поступка; 

- Разуме импликације законских 

захтева на начин управљања и 

руковођења установом; 

- Уме да користи стратешке документе 

који се односе на образовање и правце 

развоја образовања у Републици 

Србији. 

 

Нови правилници који су донесени од стране 

Министартва, а са којима је упознат директор 

школе: 

-Закон о средњем образовању и васпитању, 

Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 - други закон и 6/2020 од 24.01.2020. 

године 

- Закон о основама система образовања и 

васпитања, Службени гласник РС, бр. 

88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019 и 

6/2020 од 24.01.2020. године 

-Правилник о педагошкоj норми свих облика 

образовно-васпитног рада наставника и 

стручних сарадника у средњоj 

школи, Службени гласник РС - Просветни 

гласник, бр. 1/92, 23/97, 2/2000 и 15/2019 од 

21.10.2019. године 

-Закон о Националном оквиру квалификациjа 

Републике Србиjе, Службени гласник РС, бр. 

27/2018 и 6/2020 од 24.01.2020. године 

-Уредба о безбедности и заштити деце при 

коришћењу информационо-комуникационих 

технологиjа, Службени гласник РС, бр. 

13/2020 од 14.02.2020. године 

- Правилник о педагошком асистенту и 

андрагошком асистенту, Службени гласник 

РС, бр. 87/2019 од 12.12.2019. године 

 

-Закон о јавним набавкама објављен у "Сл. 

гласнику РС", бр. 91/2019 

 

-Допуне Посебног колективног уговора за 

запослене у основним и средњим школама и 

домовима ученика ("Сл. гласник РС", број 

21/15, 16/18-споразум, 8/19-споразум). 
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- Правилник о календару образовно-

васпитнограда oсновне школе за школску 

2020/2021. 

годину (Службени гласник РС - Просветни 

гласник, бр. 5/2020 од 17.06.2020. године 

 

- Правилник о календару образовно-

васпитнограда средње школе за школску 

2020/2021. (Службени гласник РС - 

Просветни гласник, бр. 5/2020 од 17.06.2020. 

године 

- Правилник о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању 

(Службени гласник РС, бр. 34/2019 и 59/2020 

од 22.04.2020. године 

Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. 

гласник РС", бр. 27/2020) 

 

- Правилник о испиту и стручном 

усавршавању просветних саветника, 

Службени гласник РС - 14/2020 

 

- Редовно слање ПРМ образаца 

 

КОНКУРСИ 

за места на неодређено време: 

 

- за радно место наставника клавира - Ана 

Ђорђевић, дипломирани музичар-пијаниста, 

- за радно место наставника хармонике - 

Марко Марковић, дипломирани музичар -

акордеониста 

- за радно место наставника гитаре - Јованић 

Андреј, дипломирани музичар - гитариста. 

- за радно место корепетитора - Никола 

Здравковић, доктор музички уметник 

- за радно место корепетитора - Александра 

Живковић, специјалиста музички уметник 

- за радно место наставника виолине Тамара 

Грубин, дипломирани музичар – виолиниста 
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- за радно место наставника виолине Дадић 

Бојана, дипломирани музичар - виолиниста 

 

КОНКУРСИ за места на одређено време: 

(1 конкурс објављен 22.01.2020.) 

- за радно место наставника клавира - 3 

извршиоца: Даница Дујаковић, Ивана 

Ружичић и Вања Шћепановић 

- за радно место наставник виолончела: Павле 

Савић. 

- за радно место читање с листа: Исидора 

Драмићанин 

- за радно место наставник солфеђа: Милош 

Родић 

- Израда ЦЕНУС – а 

 

 

6.2. Израда општих аката и 

документације установе 

 

Опис стандарда: Директор обезбеђује 

израду општих аката и документације 

која је у складу са законом и другим 

прописима, јасна и доступна свима. 

 

Индикатори: 

- Иницира и у сарадњи са секретаром 

планира припрему општих аката и 

документације; 

- Обезбеђује услове да општи акти и 

документација установе буду законити, 

потпуни и јасни онима којима су 

намењени; 

- Обезбеђује услове да општи акти и 

документација установе буду доступни 

онима којима су намењени и другим 

заинтересованим лицима, у складу са 

законом. 

 

 

 

 

 

Нови правилници које је донео Школски 

одбор наше школе: 

 

- Правилник  о коришћењу средстава Ђачког 

фонда 

- Правилнико трошењу  средстава са рачуна 

Сопствени приходи 

- Правилник о испитима 

- Измене Правилника о раду 

- Измене и допуне Статута 

- Правилник такмичења Zemun International 

Music Competition 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Примена општих аката и 

документације установе 

 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ: 
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Земун, 31. 08. 2020                                                                                         директор школе 

мр Зорица Вукосављевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис стандарда: Директор обезбеђује 

поштовање и примену прописа, општих 

аката и документације установе. 

Индикатори: 

 

- Обезбеђује да се поштују прописи, 

општа акта установе и води 

установљена документација; 

- Након извршеног инспекцијског и 

стручно-педагошког надзора израђује 

планове за унапређивање рада и 

извештаје који показују како су 

спроведене тражене мере. 

 

- Представка поводом примања у радни однос 

на неодређено време колега Александра 

Буркерта и Еме Мирчетић - није било мера 

јер је све урађено по закону 

 

- Представка због непримања Љиљане 

Аврамовић у радни однос - није било мера јер 

је све урађено по закону 

 

- Представка поводом преласка ученице из 

МШ ''Јосиф Маринковић'' у нашу школу – 

мера је била да се родитељима да писмено 

обајшњење да ће јој бити  

 

одговорено на крају године, крајем августа 

месеца, што је и урађено! 

 

- Представка поводом ученика генерације 

који ове године није изабран. Чека се 

извештај инспекције. 
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2.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 

 

 

Рад Помоћника директора представљен је у табели у наставку текста, састављен  

евалуацијом активности које су предвиђене Годишњим планом рада школе за школску 

2019/2020. годину и допуњен активностима које су се додатно реализовале, а нису 

саставни део Годишњег плана рад школе за школску 2019/2020. годину. 

 

Неда Алексић, ангажована са 100% радног времена као Помоћник директора 

 

 

Област 

 

 

Активности 

 

Време реализације 

 

Програмирање, 

планирање и 

извештавање 

 

1. Израда Извештаја о раду школе 

за шк. 2018/2019. 

2. Израда Годишњег плана рада 

школе за школску 2019/2020. 

 

 

Септембар 2020. 

 

1. Достављени подаци о 

реализацији одржаних јавних 

наступа у школи и ван ње за сајт 

школе и Летопис (преглед на 

сајту школе 

www.kostaman.edu.rs)  

 

 

У току целе 

школске године 

 

Учешће у раду и 

координацији 

стручних органа, 

тимова и 

Педагошког 

колегијума 

установе 

 

1. Председник Стручног актива за 

развојно планирање 

 

2. Координатор Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

 

3. Записничар на седницама 

Школског одбора (у току првог 

полугодишта) 

 

4. Члан Педагошког колегијума и 

Записничар на састанцима (у 

току првог полугодишта) 

 

5. Члан Председништва и 

координатор Организационог 

тима пројекта “Међународно 

такмичење Zemun International 

 

По потреби, у току 

целе школске 

године (детаљни 

опис спроведених 

активности у 

оквиру Извештаја 

наведених стручних 

органа, тимова и 

Педагошког 

колегијума) 
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Music Competition” 

 

6. Члан Тима за организацију и 

координатор пројекта “Прослава 

јубилеја- 80 година школе” 

 

 

Сарадња са 

локалном 

заједницом  

 

1. Организација концерата у оквиру 

манифестације “Земунске 

музичке вечери” 

 

2. Организација манифестације 

“Дани европске баштине” 

 

3. Успостављање сарадње са 

Општином Земун у оквиру 

пројекта “Међународно 

такмичење Zemun International 

Music Competition” 

 

  

По потреби, у току 

целе школске 

године (детаљни 

опис спроведених 

активности у 

оквиру Извештаја 

наведене области) 

  

1. Посредовање између локалне 

заједнице и наставника у циљу 

организације гостовања ученика 

на различитим догађајима 

(детаљан извештај у 

Извештајима стручних већа) 

 

 

У току целе 

школске године, до 

обустављања  

 

непосредне наставе 

у марту 2020. 

године 

 

 

Организација и 

увид у педагошки 

рад наставника 

 

1. Израда упутства за предају 

оперативних планова наставника 

и коришћење Гугл диска за време 

ванредног стања изазваног 

пандемијом Корона вируса  

 

2. Израда упутства о приступу 

апликацији Галис ради уношења 

оцена и изостанака ученика 

електронским путем за време 

ванредног стања  

 

 

март - јун 2020. 

 

Организација 

текућег одржавања 

инвентара 

 

Сарадња са фирмом “ИП хаус” у 

погледу: 

1. одржавања рачунара и 

рачунарске опреме  

 

септембар -  

децембар 2019. 
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2. обезбеђивање донације рачунара 

и антене за појачање интернет 

сигнала за кућицу  

 

3. куповина и инсталирање сервера 

за чување података школе 

 

4. организација интернет мреже у 

целој школи (матична зграда) 

 

 

Организација 

стручног 

усавршавања 

запослених 

 

1. Одржани семинари стручних 

усавршавања у просторијама 

школе и похађање једног 

стручног скупа ван школе 

(детаљан приказ одржаних 

семинара  и стручног скупа у 

извештају Тима за стручно 

усавршавање) 

 

 

септембар 2019. - 

август 2020.  

 

Организација рада 

школе 

 

1. Евиденција коришћења свечане 

сале за свакодневние активности 

школе, концерте, пројекте, 

гостовања (у папирном облику 

архивирано код библиотекара 

школе) 

 

 

У току целе 

школске године, до 

обустављања 

непосредне наставе 

у марту 2020. 

године 

  

 

1. Организација доделе награда за 

ученике: израда и попуњавање 

диплома, набавка поклона 

(имена награђених ученика се 

налазе у извештајима Стручних 

већа) 

 

 

 

Јун 2020. 

  

1. Организација доделе Годишњих 

награда наставницима (имена 

награђених наставника се налазе 

у извештајима Стручних већа) 

 

   

Децембар 2019. 
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Стручно 

усавршавање 

 

Похађање акредитованих 

семинара стручног усавршавања 

(остварен 101 бод)  

 

1. Музика уз помоћ рачунара, 

Каталошки број 948 

 

2. Видео-лекције - наставно 

средство савременог 

образовања, ЗУОВ Каталошки 

број 420 

 

3. Креирање и модерација обука, 

Каталошки број 632 

 

 

Новембар и 

децембар 2019. 

  

Похађање акредитованог 

стручног скупа, са усменим 

излагањем: 

Психологија и музика – 

интердисциплинарна сусретања 

Код одобреног скупа 362 

 

Октобар 2019. 

 

 

У Београду, 25.08.2020. године                   помоћник директора са 100% радног времена 

Неда Алексић 
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Александра Каралић, ангажована са 80% радног времена као Помоћник директора 

 

ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Плaнирaње, 

програмирање, 

организовање, 

усклaђивање и 

праћење прoцeса 

oбрaзoвнo 

вaспитнoг рaдa 

Организовање запошљавања нових 

радника 

- Прибављање мишљења о 

кандидатима који су се јавили по 

конкурсу на слободно радно 

место 

- Организовање разговора са 

кандидатима заинтересованим за 

рад у установи 

Септембар 2019, 

Август 2020 

Сарадња са прваником школе у вези са 

тумачењем Закона и аката школе 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Сарадња са представницима војске 

Србије у циљу обуке ученика IV 

разреда средње музичке школе 

Новембар, Децембар 

2019 

Учествовање у организацији Јубилеја 

школе 

Новембар, Децембар 

2019 

Учешће у одлучивању поводом 

награђивања наставника 
Децембар 2019 

Разматрање и 

решавање 

организационих 

питања у 

координацији са 

директором на 

основу 

делегираних 

дужности 

Израда пројектне документације и 

набавка лаптопа према потребама 

администрације 

Октобар 2019 

Ажурирање списка бројева телефона и 

мејл адреса запослених 
Октобар 2019 

Прикупљање и ажурирање података за 

израду фондовских листа од 

руководилаца стручних већа 

Мај – Август 2020 

Организовање расподеле нових 

телефонских апарата члановима 

руководства школе 

Јуни 2020 
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ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Остваривање 

нструктивно-

педагошког увида у 

квалитет васпитно 

образовног рада 

 

Решавање проблема везаних за распоред 

часова 

Септембар, Окобар 

2019 

Решавање текућих проблема у 

организацији и одржавању наставе 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Присуство концертима поводом Дана 

школе 
Децембар 2019 

Организовање састанка и активно учешће 

на састанку са представником система 

Галис, ради унапређења вођења школске 

документације која се односи на податке о 

ученицима 

Јануар 2020 

Израда формулара Фондовске листе и 

Класе за потребе рада Стручних већа 
Јули, Август 2020 

Координација рада 

тимова, стручних 

актива и других 

стручних органа 

установе у сарадњи 

са директором и 

учествовање у 

њиховом раду 

Учешће у раду Стручног актива за развој 

Школског програма (председник) 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Учешће у раду Стручног актива за 

школски Развојни план (члан) 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Учествовање у раду 

- Наставничког већа 

- Педагошког колегијума 

(записничар) 

- Стручном већу наставника 

теоретских предмета 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Информисање наставника у вези са 

актуелним планом и програмом 
Март – Јуни 2020 

Организација и израда 

- Годишњег Извештаја о раду 

Стручног актива за развој Школског 

програма за шк. 2019/2020. 

- Годишњег Плана рада Стручног 

актива за развој Школског програма 

за шк. 2020/2021. 

Август 2020 
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ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учествовање у 

изради прописаних 

докумената школе 

Израда четрдесеточасовне радне недеље за 

запослене за шк. 2019/2020. 
Септембар 2019 

Распоред часова 

- Израда распореда часова групне 

наставе у средњој школи (музички и 

предмети ООН) 

- Израда распореда ученика на часове 

камерне музике, читања с листа, 

упоредног клавира, корепетиције и 

клавирског дуа 

- Израда верзије распореда часова 

намењена сајту школе 

- Сачињавање и објављивање на сајту 

и на огласној табли - распореда 

писмених задатака, главног 

предмета, камерне музике, читања с 

листа, упоредног клавира - СМШ  

Састављање списка и објављивање на сајту 

и на огласној табли – списка отворених 

врата за родитеље ученика СМШ 

Септембар – 

Октобар 2019; 

Јуни – Август 2020 

Редовна комуникација са председником 

ЗМБШС, Слађаном Шегавчић поводом 

слања статистичких података о школи 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Контрола ажурирања сајта и Летописа 

школе 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Учешће у организацији и ажурирању сајта, 

летописа и фејсбук странице школе 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Израда распореда рада наставника по 

учионицама 
Август 2020 
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ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учествовање у 

спровођењу свих 

врста испита 

Припрема и организација пријемних 

испита за ОМШ 
Април 2020 

Организација и учествовање у припремама 

и току пријемних испита за ученике СМШ 
Мај 2020 

Матурски испити 

- Учествовање у организацији 

матурских испита  

- Састављање листе наступа на 

матурскин испитима и слање исте 

руководиоцима стручних већа 

-  

Мај 2020 

Помоћ руководиоцима стручних већа у 

састављању распореда разредних, 

годишњих, поправних, матурских и 

ванредних испита 

Мај, Јуни 2020 

Вођење прописане 

евиденције и 

педагошке 

документације 

Суделовање у корсподенција са 

надлежним службама при МПНТР 

задужених за „Доситеј“ 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Учешће у уређивању и редовном 

ажурирању спискова предмета, ученика, 

наставника и стручних сарадника 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Припрема ученика 

за учешће на 

такмичењима 

Организовање и спровођење додатне 

наставе за ученицу СМШ која се спрема за 

Републичко такмичење 

Новембар, 

Децембар 2019 

Стручно 

усавршавање 

Учешће на стручном усавршавању 

„Музика уз помоћ рачунара“ (каталошки 

број 948) 

Новембар 2019 

 

 

У Београду, 25.08.2020. године                     помоћник директора са 80% радног времена 

Александра Каралић 
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2.4.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

У току ове школске године одржане су три седнице Саветa родитеља од којих су две 

одржане уживо, а једна је одржана електронски због епидемилошке ситуације у земљи, 

поводом појаве корона вируса. 

Прва седница Савета родитеља је одржана 10.09.2019. године. На овој седници је 

одлучено да председник Савета родитеља буде Наташа Нишкић, заменик председника 

родитеља Јелена Штрбац, а записничар Милан Чавић. На овој седници је биран нови 

члан Школског одбора и једногласно је изабран Милан Чавић. Изабран је и 

представник родитеља у Општинском савету родитеља и договорено је да представник 

наше школе буде Драган Јанековић. Одлучено је који родитељи улазе у састав тимова. 

Поменуте су кутије за анонимне поруке у матичној згради и Рамадановићу. Говорило 

се и о проблему са простором у Рамадановићу. Презентовано је и шта је урађено у 

школи током летњег периода. Дати су предлози за оцртавање зида. Дат је предлог да се 

среди сутерен у матичној згради где родитељи чекају децу. 

На овој седници се причало о ексурзијама за средњошколце. Дати су предлози и 

договорено је да се прецизирају идеје до следеће седнице савета родитеља, 

Друга седница Савета родитеља је одржана 23.01.2020. године. На овој седници је 

усвојен Финансијски извештај за ђачки рачун за 2019. годину. Говрило се и о 

донацијама које су легле на овај рачун. Одлучено је да се ученицима средње школе 

плати осигурање  са ђачког рачуна. 

Дате су сагласноси за наставнике Данијелу Ракић  и Душана Петровића за добијање 

звања вишег педагошког саветника. 

Говорило се о проблему са простором у издвојеним одељењем у “Рамадановићу“, 

затим о организацији међународног такмичења 

Поједини чланови Савета су изразили своје одушевљење концертима који су одржани 

током месеца децембра поводом јубилеја “80 година школе“. Похваљени су 

организатори и предавачи семинара за хармоникаше.  

 

Трећа седница Савета родитеља је одржана, како је већ речено, електронским путем, 

07.07.2020. године. Предат је Финансијски извештај за ђачки рачун за прву половину 

2020. године. Направљен је осврт на период ванредног стања и наставе на даљину. 

Родитељима је представљено који су све испити одржани током маја и јуна месеца. 

Послата је информација о награђивању ученика завршних разреда. 

 

Родитељима је такође представљено који ће се све радови у школи одвијати током 

лета. Због епидемиолошке ситуације у земљи дошло је до отказивања међународног 

такмичења и путовања на Дивчибаре (летњи гудачки камп). 

 

Записнике са састанака Савета родитеља водио је Милан Чавић 
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2.5.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

На првој конститутивној седници, одржаној у септембру, извршен је избор чланова и 

председника (у даљем тексту УП). За председницу је изабрана Сара Благић. Утврђен је 

састав УП: 

I разред II разред III разред IV разред 

Огњен Грујин 

 

Андреј Ђорђевић Стефан Ћалић Сара Благић 

Иван Александров 

 

Милица Урошевић Даница Бошковић Андрија Јаковљевић 

Емилија Јовишевић Кристина Бојић Невена Кладар Лена Микушка 

 

За председника Ученичког парламента изабрана је ученица Сара Благић. 

Избршен је избор ученика за састав Школског одбора и изабрани су: Лена Микушка и 

Сара Благић. Такође, приступило се избору представника у Тиму за заштиту ученика 

од насиља , занемаривања и злостављањаи изабрана је ученица Даница Бошковић.За 

школски Тим за самовредновање изабран је ученик Андрија Јаковљевић. На првој 

седници ученици су упознати са појмом и важећим Правилником о раду Ученичког 

парламента, правима и обавезама, а у складу са законом и подзаконским актима. Током 

године дискутовало се о многим битним темама: 

o потпомагању рада школе од стране локалне самоуправе, 

o бољој сарадњи музичке школе и других школа на нивоу општине,  

o потреби да се ученици боље самоорганизују и покрену разне видове 

друштвеноодговорних акција на нивоу школе и потреби за већим степеном 

иницијатива на нивоу школе,  

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

питањима везаним за фунционисање МШ „ Коста Манојловић“,  

o о чланству МШ „ Коста Манојловић“ у Унији седњошколаца Србије 

Током целе године ученици су били ангажовани у бројним наставним и ваннаставним 

активностима. Активно су учествовали у свим питањима везаним за функционисање 

наставе и наставног процеса и његово унапређење; питањима везаним за ситуације 

конфликата и насиља, решавање истих; организациона питања везана за концертне 

активности, прославу Дана школе, присуство радионицама, затим организацију 

студијског путовања у Грчку, прославу матурске вечери и бројним другим 

активностима. 

Извршено је сумирање резултата и обављене припреме за нову школску годину.  

 

координатор Ученичког парламента 

Јагода Анђелковић Љујић 
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3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ   

стручних већа, актива и тимова 

 

 

3.1. ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

У току школске 2019/20. године Наставничко веће је на укупно 8 седница реализовало 

све активности предвиђене годишњим планом рада школе. Активности су 

подразумевале обавештења о: унапређењу квалитета образовно-васпитнограда; 

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; 

спровођењу активности школе у осмишљеним пројектима које потпомажу квалитетан 

образовни процес.  

Наставничко веће је било упознато са достигнућима ученика 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. 

Од укупно 8 седница, након проглашеног ванредног стања услед настале пандемије 

корона вируса , као и након завршетка ванредног стања а због отежаних услова за рад, 

3 седнице Наставничког већа одржане су електронским путем. 

Наставничко веће је доносило одлуке у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања и статутом школе. Све седнице Наставничког већа одржане су 

са неопходним кворумом а одлуке донете неопходном већином. 

 

записничар 

Бојана Дадић 

 

       

3.2. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

У  току 2019/2020. школске године било је укупно 6 седница Педагошког колегијума. 

На седницама су присуствовали директор – Зорица Вукосављевић, помоћници 

директора - Неда Алексић и Александра Каралић, педагог - Јагода Анђелковић Љујић, 

психолог - Снежана Тодоровић, руководиоци стручних већа - Лидија Главић 

(клавирски одсек), Тамара Грубин (гудачки одсек), Горан Стојановић (дувачки одсек), 

Данијела Ракић (одсек хармонике), Лазар Остојић (одсек гитаре), Ана Јовановић (одсек 

соло певања), Весна Ракоњац  (одсек за теоретске предмете  Душан Петровић (музичка 

продукција) и одељенске старешине СМШ (Александра Лазендић, Оливера Стамболић, 

Владимир Милојичић, Милош Родић, Мирјана Јовичић, Душан Петровић, Драгана 

Поповић,Матија Анђелковић) и одељенске старешине ООН (Србислава Вуков 

Симентић, Весна Смиљанић, Ивана Михаиловић и Соња Ђукић) - и записничар – 
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Александра Каралић. По потреби Педагошком колегијуму су присуствовали чланови 

Тима за развој квалитета установе. 

Седнице Педагошког колегијума су одржане :  

25.09.2019. 

18.12.2019. 

20.02 2020. 

09. 03.2020. (онлајн) 

20.08.2020. 

31.08.2020. 

На свакој седници се водио записник о темама Педагошког колегијума који се састојао 

из тачака дневног реда, дискусија и закључака. Седницама је присуствовала већина 

чланова Педагошког колегијума. На почетку сваког Педагошког колегијума 

постављено је питање усвајања записника са претходне седнице Педагошког 

колегијума и сваки записник је од стране чланова био усвојен, без удржаних и без 

против.  

Компетенције овог тела су широке јер обавља све оперативне послове везане за рад 

школе у целини.  

 

Најзначајнији послови Педагошког колегијума који су обављани у школској 2019/20. 

су:  

1. организација доношења Годишњег програма рада, планови рада актива, 40-

дневна радна недеља, концертне активности, календар школе, календар 

значајних активности и друго 

2. сви организациони послови везани за почетак и завршетак школске године 

3. организација наставе 

4. организација свих испита: пријемни, годишњи, поправни, ванредни , накнадни 

5. организација аудиција за јавне наступе 

6. организација рада на вођењу педагошке документације 

7. организација јавних наступа: концерти, интерни часови, јавни часови и друго. 

8. решавање молби и жалби ученика 

9. утврђивање предлога за јавна признања: похвале, награде и избор чланова 

жирија утврђивање предлога за јавна признања: похвале, награде и избор 

чланова жирија 

10. утврђирање предлога комисије  

11. објављивање и других послова за рад школе 

12. организација рада школе за време ванредног стања, тј.трајања Ковид пандемије 

13. организација и припрема почетка школске 2020-2021 године, за рад под 

специфичним околностима. 

 

записничар 

Јагода Анђелковић Љујић 
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3.3.  ИЗВЕШТАЈИ  О РАДУ  СТРУЧНИХ ВЕЋА ПО ОДСЕЦИМА 

 

 

3.3.1.   ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА КЛАВИРА 

 

Школску 2019/20 годину, клавирски одсек је започео избором руководиоца одсека и 

договором о годишњем плану рада стручног већа наставника клавира. 

Изабрани су чланови комисије Наставничког већа, а на састанку руководиоца и 

родитеља – изабран је и члан за Савет родитеља. 

Презентација активности за целу школсу годину обухватила је детаљан преглед 

промена у новом Плану и програму за ОМШ, затим преглед испитних захтева за све 

разреде, укључујући и упоредни клавир, избор семинара за стручно усавршавање, као и 

избор предавача за мастер класове током школске 2019/20.године. 

Одсек је планирао учешће на Фестивалу музичких школа Србије у марту 2020.године, 

Школско такмичење (такође март 2020.) и друго међународно пијанистичко такмичење 

(ZIMC) у мају 2020.године. 

Посебан значај дат је припремама у част прославе јубиларног осамдесетог рођендана 

школе. Тим поводом, ученици са одсека су одржали два концерта, у Италијанском 

културном центру и у сали школе, а репрезетативни ђаци успешно су наступили на 

мешовитим концертима у сали Београдске филхармоније, дворани Коларчеве 

задужбине и у школи. 

На свечаном концерту у школи већи број професора са одсека награђен је за изузетне 

резултате постигнуте у прошлој школској години. 

У првом полугодишту одржане су све планиране смотре ОМШ и СМШ, интерни и 

јавни часови, активи, као и Новогодишњи костимирани концерт ученика 1. и 2. разреда 

ОМШ. 

Мастер класове планиране за прво полугодиште, одржали су еминенти професори из 

Загреба и Новог Сада – Рубен Далибалтајан и Биљана Горуновић. Школа је омогућила 

учешће већег броја ученика и тиме допринела едукацији ученика и наставничког кадра. 

Примена стечених знања са предавања и мастер класова дала је одличне резултате на 

пријемним испитима на високо-школским установама. Сви ученици клавирског одсека 

положили су и уписали ФМУ  у Београду и МА у Новом Саду. Два ученика своје 

школовање, после успешно положеног пријемног испита, наставиће у САД и 

Енглеској. 

У другом полугодишту, одсек је радио у измењеним, отежаним условима, због 

проглашења  ванредне ситуације (16.03.2020.) у земљи, изазване пандемијом КОВИД 

19. Након затварања школа, организована је настава на даљину, па су наставници, били 

приморани да раде у изузетно отежавајућим околностима. Одложене су све активности 

планиране за друго полугодишта, а наставак је уследио 01.06.2020., када су школе 

поново отворене. 
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Одржани су испити завршних разреда ОМШ, матурски испити, затим пријемни испити 

за СМШ, ОМШ и обавезни годишњи испити из главног предмета, камерне музике и 

упоредног клавира за срењу школу. 

Наставници су се придржавали мера предострожности, прописаних од стране 

Министарства просвете, а односе се на обавезно ношење маски и социјалну дистанцу.  

Пријемни испит за СМШ положили су сви пријављени кандидати, а први разред ОМШ 

уписао је ове године 61 кандидат. 

Најуспешнији ученици у ОМШ и СМШ, награђени су дипломама и поклонима које 

школа редовно додељује за изузетан успех и постигнуте резултате. 

У школској 2019/20 години, ученици клавирског одсека учествовали су на бројним 

такмичењима и остварили запажен резултат: 

Смотра музичких талената Србије, Сремски Карловци, октобар 2019. 

 

1. Уна Миљуш  4. СМШ,  1. награда   класа Радојка  Ивановић  

2. Лена Вељановски 5. ОМШ,   2. награда класа Лидија Главић  

3. Стефан Ћалић 3. СМШ,  2. награда   класа Радојка  Ивановић 

4. Марко Мандић 5. ОМШ,   3. награда класа Радојка  Ивановић 

5. Андрија Јаковљевић 3. СМШ, 3. награда  класа Радојка  Ивановић  

 

Такмичење „Пианисимо“, Суботица, новембар 2019 

 

1. Лука Богавац 3. СМШ,   2. награда  класа Војин Милановић 

 

Такмичење „Славенски“, Београд, децембар 2019. 

 

1. Саша Опсеница 6. ОМШ, 11 награда класа Ирена Опаров 

2. Марко Мандић 5. ОМШ,   12 наградакласа Радојка Ивановић 

3. Ариан Петровски 4. СМШ, 1 награда класа Дина Хаџиомеровић 

4. Стефан Ћалић 3. СМШ, 12 награда класа Радојка Ивановић 

5. Андрија Јаковљевић 3. СМШ, 15 награда класа Радојка Ивановић 

 

Меморијал „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка, децембар 2019. 

 

1. Нина Јовановић 2. ОМШ, 11 награда класа Тања Јаблановић 

2. Вишња Вуковић 3. ОМШ, 11 награда класа Тања Јаблановић 

 

Такмичење „Јенко“, Београд,  фебруар 2020. 

1. Уна Миљуш 4. СМШ, ЛАУРЕАТ, класа Дина Хаџиомеровић 

2. Саша Опсеница 6. ОМШ, 14 награда  класа Ирена Опаров 

3. Марко Стевић 2. СМШ, 15 награда  класа Синиша Радојчић 

4. Константин Ђоковић 5. ОМШ, 17 награда  класа Синиша Радојчић 

5. Радмила Јанковић 2. ОМШ, 15 награда класа Анета Црнобрња 

6. Марко Мандић 5. ОМШ, 25 наградда  класа Радојка Ивановић 
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7. Стефан Ћалић 3. СМШ, 22 награда   класа Радојка Ивановић 

8. Даница Додиг 3. ОМШ, 22 награда  класа Ивана Тодоровић 

9. Татјана Поповић 6. ОМШ, 23 награда  класа Ивана Тодоровић 

10. Тара Петровић 4. ОМШ, 24 награда  класа Ивана Тодоровић 

11. Андрија Јаковљевић 3.СМШ, 33 награда  класа Радојка Ивановић 

12. Ариан Петровски 4. СМШ, 34 награда класа Дина Хаџиомеровић 

13. Емилија Јовишевић 1. СМШ, 37 награда класа Жељка Симановић 

Такмичење Шабац, фебруар/март 2020. 

1. Андрија Јаковљевић 3. СМШ, 12 награда  класа Радојка Ивановић 

2. Богдан Спасић 4. СМШ, 13 награда класа Весна Мартиновски 

3. Марија Дојковић 2. СМШ, 15 награда  класа Дина Хаџиомеровић 

4. Емилија Јовишевић 1. СМШ, 17 награда класа Жељка Симановић 

5. Ариан Петровски 4. СМШ,  22  награда класа Дина Хаџиомеровић 

6. Татјана Поповић 6. ОМШ, 22 награда  класа Ивана Тодоровић 

7. Андреј Димитријевић 5. ОМШ, 23 награда класа Ивана Тодоровић 

8. Григорије Андрејевић 4. СМШ, 31 награда класа Ана Јовичић 

9. Анастасија Константиновић 2. СМШ, 33  награда класа Лидија Главић 

10. Исидора Спасић 3. СМШ, 35  награда класа Емилија Петковић 

 

Меморијал „Душан Протић“, Београд, март 2020. 

 

1. Исидора Спасић 3. СМШ,  12 награда  класа Емилија Петковић 

 

Фестивал „Радост музицирања“, Мокрањац, март 2020. 

1. Сергеј Чавић 2. СМШ Награда „Лиза Шуица Бабић“-солистички концерт -Р. 

Ивановић 

2. Андрија Јаковљевић 3. СМШ Награда „Лиза Шуица Бабић“ - солистички 

концерт - Р. Ивановић 

3. Стефан Ћалић 3. СМШ, Награда  „Лиза Шуица Бабић“, - солистички концерт - 

Р. Ивановић 

4. Марко Мандић 5. ОМШ, Награда „Мирослава Лили Петровић“  класа Р. 

Ивановић 

5. Радмила Јанковић  2. ОМШ, Награда „Мирослава Лили Петровић“ класа А. 

Црнобрња 

 

VII on line Међународно такмичење Смедерево, мај 2020. 

 

1. Уна Миљуш  4. СМШ, ЛАУРЕАТ такмичења, награда „Невена Поповић“  

класа Дина Хаџиомеровић 

2. Захарија Александер Романић  2. ОМШ, 1. награда  класа Ивана Тодоровић 

3. Емилија Јовишевић 1. СМШ, 1. награда класа Жељка Симановић  

4. Марија Дојковић 2.  СМШ, 1. награда класа Дина Хаџиомеровић 

5. Андреј Ђорђевић 2. СМШ,1. награда класа Дина Хаџиомеровић 

6. Ариан Петровски 4. СМШ, 1. награда класа Дина Хаџиомеровић 

7. Горан Грба 1. ОМШ, 1. награда  класа Олга Малевић Ђорђевић 

8. Нађа Здравески 4. ОМШ, 1. награда класа Олга Малевић Ђорђевић 
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9. Милица Трајковић 2. СМШ,2. награда класа Олга Малевић Ђорђевић  

10. Невена Кладар 3. ОМШ, 2. награда  класа Дина Хаџиомеровић 

11. Марија Мијаиловић 4. СМШ, 2. награда класа Биљана Поповић 

12. Лука Богавац 3. СМШ, 2. награда класа Војин Милановић 

13. Сара Олујић 4. СМШ, упоредни клавир - 1. награда класа Војин Милановић 

Награђени педагог из Србије – проф. Дина Хаџиомеровић 

 

I међународно такмичење В. Селивокин on line, април 2020. године 

 

1. Уна Миљуш 4. СМШ, GRANDPRIX, специјална Награда за извођење шпанског 

композитора класа Дина Хаџиомеровић 

2. Андреј Ђорђевић 2. СМШ, 1. награда класа Дина Хаџиомеровић 

3. Нађа Здравески 4. ОМШ, 1. награда класа Олга Малевић Ђорђевић 

4. Горан Грба 1. ОМШ, 2. награда  класа Олга Малевић Ђорђевић 

5. Милица Трајковић 2. СМШ, 2. награда класа: Олга Малевић Ђорђевић 

6. Ариан Петровски 4. СМШ, 2. награда класа Дина Хаџиомеровић 

 

Фестивал словенске музике on line,  април 2020. године 

 

1. Уна Миљуш 4. СМШ, 1. награда, спец. награда за извођење руског 

композитора-класа Дина Хаџиомеровић 

2. Андреј Ђорђевић 2. СМШ, 1. награда класа Дина Хаџиомеровић 

3. Марија Дојковић 2. СМШ, 3. награда  класа Дина Хаџиомеровић 

 

Охридски бисери, август 2020., Охрид 

 

1. Марко Стевић, 2. СМШ, 1. награда класа Синиша Радојчић 

Одржани солистички концерти и наступи на  концертима ван школе: 

 

o Уна Миљуш, наступ у САНУ на концерту победника такмичења Д. Јенко 

o Ариан Петровски - Полуреситал у Скупштини града 

o Сергеј Чавић, наступ на такмичењу Виртуози РТС 

o Уна Миљуш, наступ на такмичењу Виртуози РТС  

o Андреј Ђорђевић, наступ на такмичењу Виртуози РТС 

o Сергеј Чавић, солистички концерт у сали МШ „Манојловић“ 

 

Наставници одсека учествовали су и у раду жирија клавирских такмичења: 

 

o Ирена Опаров Добрила, Такмичење Ј. Славенски, Београд 

o Радојка Ивановић –„Радост музицирања“, МШ „Мокрањац“ 

o Дина Хаџиомеровић - такмичење УЉУС, Смедерево 

o Тања Јаблановић – Меморијал Коста Манојловић, Смедеревска Паланка 

 

Наставници су се усавршавали на семинарима и мастер класовима који су одржани до 

почетка ванредног стања. 

 

 

У Београду, 01.09.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

Лидија Главић 
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3.3.2. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ГУДАЧКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА 

 

 

Школска 2019-2020. година обележена је Карантином Covida 19, и током трајања 

вандредног стања сви професори су одржали наставу без икаквог прекида, користећи 

сопствене ресурсе – телефоне, лаптопове, таблете и кућни интернет. Инструменти који 

су лични (виолине, виолончела, виоле и контрабаси) су такође коришћени у онлајн 

настави као основно средство за рад. Због вандредног стања, није одржано школско 

такмичење гудача као и Републичко такмичење. Планирана такмичења у иностранству 

и мастеркласови, такође су отказани. Ученици и професори су без обзира на тешке 

услове рада, остварили задате програме и планове. Примећене су тешкоће у 

штимовању инструмената, посебно ниже школе. Као и замена пукнитих жица коју је по 

правилу намештао предметни професор. Тешкоће у раду имали су сви професори са 

ученицима средње школе код који је највећи задатак сам квалитет тона и пројекција 

тона. Такође онлајн настава сметала је великим инструментима, виолончелима и 

контрабасима због дубине звука који дисторзирано излазио преко Вибер/Скајп позива. 

Оно што је свим ученицима како ниже тако и средње школе недостајало су интерни 

наступи и концерти који су неодвојив део наше наставе, јер су практична примена 

свега наученог и чије последице одсуства ћемо осетити тек следеће школске године. 

Без обзира на тешкоће, ову годину смо завршили овако..  

На гудачком одсеку дипломирало је 6 дипломаца,који су се уписали на Универзитет 

Београда као и других градова Србије,и то су: 

o Невена Ристић (кл. Нина Прибићевић) уписала ФМУ Београд, одсек 

Етномузикологија 

o Николина Гаврић (кл. Санда Драмићанин) уписала ФМУ Београд, одсек виолина 

кл. Марко Јосифоски. 

o Јелисавета Зорић (кл. Јелена Вукајловић) уписала ФМУ Београд, одсек виолина кл. 

Гордана Матијевић. 

o Уна Живановић (кл. Борислав Лаловић) уписала Филозовски факултет. 

o Милица Смиљић (кл. Невена Пегаз-Павле Савић) уписала Филум Крагујевац, одсек 

виолончело кл. Милутин Младеновић 

o Вероника Мона Богић (кл. Ана Илијоска Богић) уписала ФМУ Београд, одсек 

виолина кл. Маја Јокановић. 

Ученици који су добили награде школе су : 

o Вероника Мона Богић (класа Ана Илијоска Богић) и Јелисавета Зорић (класа Јелена 

Вукајловић) - Најбоље изведен дипломски испит. 

o Вероника Мона Богић (класа Ана Илијоска Богић) - Награду Школе за постигнуте 

резултате на такмичењима током средње школе. 

o Јелисавета Зорић (класа Јелена Вукајловић) - Награда школе за изузетне доприносе 

на концертима школе и промоцији школе. 

o Ристић Невена (класа Нина Прибићевић) -  Награда школе за постигнут успех из 

српског језика и књиевности. 
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Два дипломца су одложила дипломски испис за август, a то су : 

o Милосављевић Теодора (класа Гордана Радовић) и  

o Ђурковић Анђела (класа Нина Прибићевић) уписала Филозовски факултет, одсек 

педагогија. 

У нижој школи дипломирало је укупно 16 ђака. Имали смо 2 ученика са Вуковом 

дипломом, а то су : 

o Сања Маснец (класа Јелена Коматина) 

o Тамара Ђајић (класа Санда Драмићанин). 

На пријемни испит за средњу школу гудача изашло је 4 наша ђака, 3 овогодишња 

шестака и један прошлогодишњи (контрабас), а примили смо укупно 7 ученика на 

гудачком одсеку. 

У току школовања одустало је или почетку или на крају школске године  укупно 19 

ученика: 7 првака, 4  другака, 3 трећака, 2 четвртак, 2 петака, 1 ученика првог средње и 

1 ученик трећег средње: 

o  Константин Станковић, први разред, класа Јелена Коматина. 

o Велемир Петра, први разред, класа Ана Богић 

o Глушица Милица, трећи разред, класа Тамара Грубин 

o Симоновић Тара, други разред, класа Бојана Дадић 

o Стојановски Маша, трећи разред, класа Бојана Дадић 

o Куцин Бранка ,први разред, класа Тања Бошковић 

o Станојевић Тијана, први разред, класа Јелисавета Гагић 

o Петровић Михајло, пети разред, класа Јелисавета Гагић 

o Вуковић Нађа, други разред, класа Александра Кијановић 

o Костић Дарко, четврти разред, класа Момчило Матић 

o Ђорђевић Вања, први разред, класа Владимир Николић 

o Митић Матеја, први разред, класа Владимир Николић 

o Јоковић Јана, трећи разред, класа Прибићевић Нина 

o Гоћа Андреј, први разред, класа Гордана Радовић 

o Маринковић Милош, трећи средње, класа Борислав Лаловић 

o Ракић Никола, први средње, класа Борислав Лаловић 

o Зечевић Петар, други разред, класа Татјана Јокетић 

o Трмчић Дуња,четврти разред,класа Татјана Јокетић 

o Жунић Тијана, трећи разред, класа Александра Кијановић. 

Годину су обновили следећи ученици: 

o Карановић Марко, трећи разред, класа Гордана Радовић 

o Штимац Анђелија, трећи средње, класа Гордана Радовић 

o Грбић Николина, први разред, класа Александра Кијановић 

o Јекић Мила, други разред, класа Наташа Блгојевић 

o Јанковић Дамјан , четврти разред, класа Јована Зечевић 

o Марковић Немања, трећи разред, класа Јелена Коматина 
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o Марковић Алекса, пети разред, класа Јелена Коматина 

На пријемни испит за нижу школу је пријављено 44 ученика, од којих 4 није 

приступило испиту, а 34 је задовољило захтеве пријемног испита.  

Закључак је да  нас је напустило 41 ученик, у јуну месецу 2020-те: 6 дипломаца, 16 

шестака, 19 одусталиху току године.Примили смо 6 ученика средње школе и 34 

ученика ниже школе, што је укупно 41 ученик.  

 

У Београду, 30.08.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

Тамара Грубин 

                                                                                                      

 

 

3.3.3. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ДУВАЧКИХ 

ИНСТРУМЕНАТА 
 

 

Настава на дувачком одсеку је спроведена у складу са Годишњим планом рада школе и 

Годишњим планом рада Стручног већа за област дувачки инструменти. 

 

Одржани су планирани интерни часови одсека, као и планирано стручно усавршавање 

у оквиру институције. Од 17. марта на дувачком одсеку је веома успешно реализована 

настава на даљину. 

 

Здравствено стање ученика је за време проглашеног ванредног стања због пандемије 

изазване вирусом КОВИД 19 било добро, осим у пар ситуација у којима су ученици 

због лакших прехлада (које су трајале дан-два) изостајали са наставе. Ти часови су 

надокнађени, а општи је утисак да су ученици много мање изостајали него током 

похађања редовне наставе.  

 

Од 1. јуна у просторијама школе је реализована настава са ученицима завршних 

разреда ОМШ и средњошколцима, а након тога су спроведени годишњи и матурски 

испити. Са ученицима осталих разреда ОМШ је до 16. јуна реализивана настава на 

даљину. 

 

Проблема у реализацији наставе није било а ученици су  углавном напредовали у 

новонасталим околностима у  складу са својим способностима. 

 

Колега Ведран Ненадовић добитник је престижне награде ЗМБШС за изузетне 

педагошке резултате. 

 

 

ИСПИСАНИ УЧЕНИЦИ ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: 

Прво полугодиште: 

 

o Суботић Мила, 3. ОМШ, класа И. Кирн; 

o Милојевић Јана, 4. ОМШ, класа Г. Стојановић;   
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o Борак Ања, 6. ОМШ, класа А. Буркерт (прешла на ванредно школовање); 

o Поповић Милица, 6. ОМШ, класа Ема Мирчетић. 

o Друго полугодиште: 

 

o Марија Ковач, 3. СМШ, класа Владислав Стајевић; 

o Шпаравало Леа, 1. ОМШ, класа Тијана Крстић; 

o Арсов Марина, 1.ОМШ, класа Тијана Крстић; 

o Несторовић Матија  2. ОМШ, класа Иван Кирн; 

o Суботић Мила 3. ОМШ, класа Иван Кирн. 

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: 

o Награда школе за изузетне доприносе на концертима школе и промоцији школе: 

Андрија Секулић, 4. СМШ, класа Тијана Крстић; 

Вељко Којић, 4. СМШ, класа Бојан Вукелић; 

Владимир Пешић, 4. СМШ, класа Бојан Вукелић; 

Сара Олујић, 4. СМШ, класа Александар Китановић. 

 

o Награда школе за најбоље изведен дипломски испит: 

      Андрија Секулић, класа Тијана Крстић; 

      Вељко Којић, класа Бојан Вукелић. 

 

Стручно веће за област дувачки инструменти награђује  

o „За изузетну посвећеност током школовања, остварене резултате и одличан 

дипломски испит“: 

Сара Олујић (хорна), класа Александар Китановић; 

Резеда Валејева (флаута) класа Александар Буркерт; 

Владимир Пешић (саксофон), класа Бојан Вукелић; 

Ања Мартиновић (обоа), класа Иван Кирн. 

 

У 1. разред СМШ на дувачком одсеку уписани су следећи ученици: 

 

1. Васић Милутин, класа В. Ненадовић; 

2. Глушица Василије, класа Б. Вукелић; 

3. Драгосављевић Дијана, класа Т. Крстић; 

4. Ивановић Катарина, класа Г. Стојановић; 

5. Јовановић Андреј, класа И. Кирн; 

6. Николић Владимир, класа А. Китановић; 

7. Пршић Ленка, класа Б. Вукелић; 

8. Тинтор Елена, класа И. Кирн; 

9. Шутић Јелисавета, класа А. Буркерт. 

 

 

 

Академске студије су са дувачког одсека уписали су следећи ученици: 

 

1. Андрија Секулић,  класа Тијана Крстић – ФМУ Београд; 

2. Резеда Валејева, класа Александар Буркерт – ФМУ Београд; 

3. Вељко Којић,  класа Бојан Вукелић -   

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien / MDW; 
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4. Сара Олујић, класа Александар Китановић – ФМУ Београд;  

5. Ања Мартиновић, класа Иван Кирн – ФМУ Београд. 

 

НАСТУПИ УЧЕНИКА ДУВАЧКОГ ОДСЕКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

 

 

Међународно такмичење „Охрид те сакам“ Охрид, 21-24.11. 2019. 

 

1. Ивона Аливојводић, 3. ОМШ - 99,33 поена  I награда, класа проф. А. Буркерт; 

2. Елена Медић, 1. СМШ - 100 поена, Специјална награда, класа проф. А. Буркерт; 

3. Јана Стојаковић, 1. СМШ - 99 поена, Iнаграда, класа проф. А. Буркерт; 

4. Резеда Валеева, 4. СМШ - 97,66, Iнаграда, класа проф. А. Буркерт. 

 

Међународно такмичење „Антон Еберст“ Нови Сад, 28.11-1.12.2019. 

 

1. Јана Стојаковић, 1. СМШ, 3. награда, класа проф. А. Буркерт. 

 

LadyWind Фестивал, Панчево, 9. децембра 2019.  

 

1. Ивона Аливојводић, 3. ОМШ – 1. награда, класа проф. А. Буркерт; 

2. Ксенија Каран, 3. ОМШ – 1. награда, класа проф. А. Буркерт. 

 

Такмичење Звуци Флауте – Сања Трајковић, Београд 20-22. децембар 2019. 

 

1. Гала Пантелић, 3. ОМШ, 1. награда – 94.00 поена, класа проф Е. Мирчетић; 

2. Срђа Радаковић, 2. ОМШ, 1. награда – 90.50 поена, класа проф Е. Мирчетић. 

 

Такмичење „Меморијал Душан Протић“, Београд: 

Дисциплина труба 

 

1. Душан Столевски, 2. ОМШ, 1. награда, класа В. Ненадовић. 

 

Дисциплина флаута 

 

1. Јулијана Салаћанин, 2. ОМШ, 1. награда, класа проф Т. Крстић; 

2. Дијана Драгосављевић, 6. ОМШ, 1. награда , класа проф Т. Крстић. 

 

Међународно такмичење флаутиста „Тахир Куленовић“ Ваљево 2020.: 

 

1. Лиза Кудрјавцева, 1. ОМШ, 2. награда, класа  А. Буркерт; 

2. Срђа Радаковић, 2. ОМШ, 1. награда, класа Е. Мирчетић; 

3. Ива Стокић, 2. ОМШ, 2. награда, класа Е. Мирчетић; 

4. Јулијана Салаћанин, 2. ОМШ, 1. награда, класа Т. Крстић; 

5. Ивона Аливојводић, 3. ОМШ- ЛАУРЕАТ, класа А. Буркерт; 

6. Гала Пантелић, 3. ОМШ, 1. награда, класа Е. Мирчетић; 

7. Ксенија Каран, 4. ОМШ, 2. награда, класа А. Буркерт; 

8. Јана Стојаковић, 1. СМШ-ЛАУРЕАТ, класа А. Буркерт; 

9. Елена Медић, 1. СМШ- 1. награда, класа А. Буркерт; 

10. Ансамбл „Флаутисити“ - 1. награда, класа А. Буркерт. 
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Међународно такмичење „Даворин Јенко“ Београд, 3-10.03. 2020. 

Дисциплина флаута: 

 

Јуниор А категорија 

1. Срђа Радаковић, 2. ОМШ, 2. награда – 90.25 поена, класа  Е. Мирчетић; 

2. Ива Стокић, 2. ОМШ, 3. награда – 89.00 поена, класа Е. Мирчетић; 

3. Гала Пантелић, 3. ОМШ, 1. награда – 88.50 поена , класа Е. Мирчетић. 

 

Јуниор Б категорија 

1. Ивона Аливојводић, 3. ОМШ, 2. награда – 92.25 поена;  

2. Јулијана Салаћанин, 2. ОМШ, 2. награда – 91.00 поена, класа Т. Крстић. 

 

Б категорија 

1. Елена Медић, 1. СМШ, 1. награда - 98.25 поена, класа А. Буркерт; 

2. Јана Стојаковић, 1. СМШ, 1. награда - 95.50 поена, класа А. Буркерт. 

 

Д категорија 

1. Андрија Секулић, 4. СМШ, 3. награда – 89.00 поена, класа Т. Крстић. 

 

Дисциплина кларинет: 

 

Ц категорија 

1. Аљоша Јовановић, 3. СМШ, ЛАУРЕАТ, класа А. Антонијевић. 

 

Дисциплина обоа: 

 

Б категорија 

1. Андреј Јовановић, 4. ОМШ, ЛАУРЕАТ, класа И. Кирн. 

 

Д категорија 

1. Ања Мартиновић, 4. СМШ, 3. награда – 87.75, класа И. Кирн. 

 

Дисциплина саксофон: 

 

А категорија 

1. Василије Глушица, 4. ОМШ, 2. награда – 91.33 поена, класа Б. Вукелић. 

 

Ц категорија 

1. Владимир Пешић, 4. СМШ, 2. награда – 92.17 поена, класа Б. Вукелић. 

 

Дисциплина хорна 

1. Сара Олујић, 4. СМШ, 1. награда – 95 поена, класа А. Китановић. 

 

Остале активности: 

 

-  Аљоша Јовановић, 3. СМШ, класа А. Антонијевић, је положио аудицију за 

Омладински европски оркестар под управом маестра Игора Коретија, наступао је на 

концертној турнеји оркестра у октобру,  Италија, а затим је положио аудицију за  

Северно немачку  омладинску филхармонију (https://dskjph.de/en/) и биће од 25.12.-05. 

https://dskjph.de/en/
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01. у Берлину. Такође је добио позив од  Омладинског европског оркестра 

(https://www.esyo.eu/activities/tours-2019/) за зимску турнеју 13.12.-22.12.2019. 

 

- Андрија Секулић, 4. СМШ, класа Т. Крстић, је одржао солистички концерт у  

Галерији САНУ, уз клавирску сарадњу проф. Лидије Толди. На концерту су 

суделовали и Јелисавета Зорић (виолина) и Владета Маринков (гитара). 

 

- Резда Валејева, 4. СМШ, класа А. Буркерт,  је одржала 8.11.2019. солистички концерт 

у Свечаној сали школе, уз клавирску сарадњу проф. Ане Кокир. 

 

- Наставници и ученици дувачког одсека су активно  учествовали у програмима 

обележавања јубијеја - 80 година школе. Истичу се наступи солиста и камерних састава 

на концертима у Свечаној сали школе, Артгет галерији Културног центра Београд, 

Сали Београдске филхармоније и наступ Дувачког оркестра – Велика дворана КНУ. 

 

- Аљоша Јовановић, ученик 3. СМШ,  класа А. Антонијевић провео је десет дана са 

Немачко-Скандинавским омладинским оркестром (26.12.-05.01). Положивши аудицију, 

Аљоша је добио позив да учествује у традиционалној 44-тој Оркестарској недељи, која 

се овом приликом одржала у сали Берлинске филхармоније. Аљоша је узео учешће у 

припреми веома озбиљног програма, који је изведен назавршном концерту у сали 

Берлинске филхармоније. Највеће признање и потврда Аљошиног рада је свакако 

позив маестра Колера за учешће у будућим пројектима Немачко-Скандинавског 

оркестра. 

 

- Колега Владислав Стајевић је организовао и реализовао концерт у Свечаној сали 

школе, 21. јануара 2020. - Од барока до битбокса, на коме су учествовали ученици и 

професори школе, као и наши истакнути флаутисти. Концерт је наишао на изузетан 

пријем код публике али и код ученика и колега. 

 

- Андреј Јовановић, ученик 4. разреда ОМШ, класа И. Кирн и Јана Стојаковић, ученица 

1. разреда СМШ, класа А. Буркерт су положили аудицију за ЕSYO омладински 

оркестар. Планирана реализација пројекта је од 27. децембра 2020. до 6. јануара 2021. 

(уколико ситуација са КОВИД 19 то буде дозволила). 

 

- Учешће ученика класа флауте -Зимски камп, семинар за флаутисте, организовао  и 

водио А. Буркерт (10-15.02. 020.). 

- Учешће ученика класе саксофона на Мастер класу, Музички атеље, Нови Сад, 

предавач Б. Вукелић (22-24.02.2020). 

 

- Учешће ученика класа флауте -Летљи камп Рача Крагујевачка, семинар за флаутисте, 

организовао  и водио А. Буркерт. (15.08-21-08.2020). 

 

 

У Београду, 31.08.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

Горан Стојановић 

 

 

https://www.esyo.eu/activities/tours-2019/
https://dskjph.de/en/
https://www.berliner-philharmoniker.de/en/concerts/calendar/details/53022/
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3.4.4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ХАРМОНИКЕ 

 

 

 

У току школске 2019/2020. године одржано је седам Интерних часова, један Интерни 

час класе М. Михаиловић,  један Концерт класе Д. Ракић, Новогодишњи концерт 

хармонике ученика из класа Б. Биочић и Д. Ракић, Концерт хармонике ученика из класа 

Б. Биочић и Д. Ракић, један Јавни час одсека - поводом Дана школе, једно 

Преслушавање и Ускршњи концерт (онлајн) ученика из  класе Д. Ракић и Б. Биочић. 

Ученици са одсека наступили су  на многим Концертима и Свечаностима у школи и 

ван школе. 

o 11.09.2019. год. Концерт хармонике - Културно лето на Палилули  у организацији 

Општине Палилула и Српског музичког центра, наступили су Симовић Лука 2. раз. 

СМШ и Томић Јован 2. раз. СМШ из класе Д. Ракић. 

o 23.09.2019. год. Концерт класе проф. Данијеле Ракић наступили су Томић Јован 2. 

раз. СМШ и Симовић Лука 2. раз. СМШ. 

o 28.09.2019. год. Концерт Дани европске баштине, наступили су Томић Јован 2. раз. 

СМШ и Симовић Лука 2. раз. СМШ из класе Д. Ракић. 

o 09.10.2019. год. Концерт за вртић, наступили су ДУО (Ристић Невена и 

Анастасијевић Никола) , класа Б. Биочић, Бошковић Даница 3. раз. СМШ, класа Д. 

Ракић и ДУО (Ритан Лара и Бошковић Даница) класа Б. Биочић. 

o 09.10.2019. год. Концерт за вртић у блоку 61, наступили су Симовић Лука 2. раз. 

СМШ и Томић Јован 2. раз. СМШ, класа Д. Ракић, Андрић Димитрије 2. раз. ОМШ, 

Андрић Петар 3. раз. ОМШ, класа Б. Биочић и ДУО (Ритан Лара и Бошковић 

Даница) класа Б. Биочић. 

o 09.10.2019. год. Концерт У ОШ „Коста Цукић“ наступио је Симовић Лука 2. раз. 

СМШ, класа Д. Ракић. 

o 23.10.2019. год. Концерт за вртић, наступили су  Бошковић Даница 3. раз. СМШ, 

класа Д. Ракић и ДУО (Ритан Лара и Бошковић Даница) класа Б. Биочић. 

o 09.10.2019. год. Концерт ученика одсека хармонике из класа проф. Данијеле Ракић 

и проф. Блаженке Биочић поводом 30 година Конвенције о правима детета у оквиру 

манифестације “Дечија недеља“ (7-13.октобар 2019. год.) предшколска установа 

„11. април“, радна јединица Шврћа. 

o 22.10.2019. год. Концерт за вртић, наступио је Вуковић Никола 4. раз. ОМШ из 

класе М. Павловић. 

o 24.10.2019. год. Концерт за вртић, наступили су  Бошковић Даница 3. раз. СМШ, 

класа Д. Ракић и ДУО (Ритан Лара и Бошковић Даница) класа Б. Биочић. 

o 25.10.2019. год. Концерт  лауреата-класа Данијела Ракић, Галерија УЛУС, Кнез 

Михајлова, Београд. 

o 05.11.2019. год. Празник Општине Земун, сала Мадленијанум у Земуну, наступили 

су Томић Јован 2. раз. СМШ и Симовић Лука 2. раз. СМШ класа Д. Ракић. 
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o 17.11.2019. год. Завршни  концерт семинара Оркестарског музицирања са 

предавањем „Перспективе, будућност музичког образовања и значај групног 

музицирања“, предавач  проф. Денис Модрушан и наступ оркестара ниже и средње 

музичке школе. 

o 21.11.2019. год. Заједнички концерт хармонике ученика хармонике, МШ „Теодор-

Тоша Андрејевић“ - Рума и  МШ „Коста Манојловић – Земун (класе Дамир 

Васиљевић-Тоскић, Данијела Ракић и Блаженка Биочић) 

o 23.11.2019. год. У оквиру пројекта „Волимо да учимо“ проф. Данијела Ракић је 

одржала радионицу Чаробна хармоника на којој су наступили  Томић Јован 2. раз. 

СМШ и Симовић Лука 2. раз. СМШ  класа Д. Ракић и ДУО (Ритан Лара и 

Бошковић Даница) класа Б. Биочић. 

o 25.11.2019. год. Концерт одсека поводом 80 година рада школе. 

o 02.12.2019. год. Концерт за вртић наступио је Милајчић Никола 2. раз. СМШ, класа 

Д. Ракић. 

o 04.12.2019. год. Концерт 80 година радости музицирања наступио је Томић Јован 2. 

раз. СМШ,  класа Д. Ракић. 

o 06.12.2019. год. Концерт за вртић наступио је Милајчић Никола 2. раз. СМШ, класа 

Д. Ракић. 

o 07.12.2019. год. Концерт  Сусрети, „Меморијал Косте Манојловић“, Смедерево, 

наступили су Симовић Лазар 2. раз. СМШ и Милајчић Никола 2. раз. СМШ класа 

Д. Ракић. 

o 12.12.2019.год. Заједнички Интерни час ученика хармонике и клавира из класа Д. 

Ракић и В. Милановић. Хармоникаше су представљали Бошковић Даница 3. раз. 

СМШ, Симовић Лука 2. раз. СМШ, Милајчић Никола 2. раз. СМШ и Томић Јован 2. 

раз. СМШ. 

o 12.12.2019. год. Свечани концерт поводом 80 година радости музицирања, сала 

Београдске филхармоније, наступили су Симовић Лука 2. раз. СМШ, класа Д. Ракић 

и квинтет Танго y пассион, класа Б. Биочић. 

o 16.12.2019. год. Новогодишњи концерт класа проф. Д. Ракић и Б. Биочић. 

o 18.12.2019. год. Концерт за вртић наступили су Томић Јован 2. раз. СМШ класа Д. 

Ракић и Тејић Стефан 2. раз. СМШ класа М. Павловић. 

o 20.12.2019. год. Концерт за вртић наступио је  Петровић Димитрије 1. раз. СМШ 

класа Д. Ракић. 

o 23.12.2019. год. Свечани концерт поводом 80 година радости музицирања, сала  

КНУ наступили су оркестар ниже музичке школе, диригент Б. Биочић, ум. рук. М. 

Марковић и оркестар СМШ, диригент Н. Цвијановић. 

o 11.01.2020. год. Сто дана до стотог рођендана у организацији спортског друштва 

Раднички, наступио је квинтет Танго y пассион  класа Б. Биочић. 

o 23.01.2020. год. Концерт Два крила душе (хармоника и поезија) наступили су 

ученици хармонике из МШ „Стеван Христић“ из Крушевца, класа Горан Арсић и 
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ученици из класа Данијеле Ракић и Блаженке Биочић. Поезију је говорио Горан 

Арсић. 

o 28.02.2020. год. Снимање дечије емисије о музичким инструментима „До, ре, ми“, 

РТС-а  (Сала школе. У снимању су учествовали Томић Јован 2. раз. СМШ и 

Симовић Лука 2. раз. СМШ из класе Д. Ракић). 

o 29.02.2020. год. Свечаност у организацији потомака из Другог светског рата, 

наступио је Милајчић Никола 2. раз. СМШ из класе Д. Ракић. 

o 16.04.2020. год. Ускршњи концерт (онлајн) наступили су ученици класе Д. Ракић и 

Б. Биочић. 

У оквиру стручног усавршавања у оквиру установе одржана су предавања Михаиловић 

Мирјане (септембар 2019. год.), Павловић Маје (октобар 2019.год.), Вагнер Даниеле 

(новембар 2019. год.), Блаженке Биочић (новембар 2019. год.), Ракић Данијеле 

(децембар 2019. год.), Ушљебрка Стефана (јануар 2020. год.) и Михаиловић Мирјане 

(јануар 2020. год.). 

У оквиру стручног усавршавања у оквиру установе одржан је и мастер-клас за оркестре 

ниже и средње музичке школе професора Дениса Модрушана, 15-17. новембра 2019. 

год. Професор је одржао и предавање Перспективе, будућност музичког образовања и 

значај групног музицирања. 

У оквиру стручног усавршавања у оквиру установе одржан је и мастер-клас за ученике 

и наставнике професора др Зорана Ракића, 12-14. марта 2020. год. 

У децембру 2019. год. и у јануару 2020. год. успешно су реализоване Смотре ниже 

школе (3., 4., 5. и В6. раз.) и Технички испити средње школе (1., 2. и 3. раз. СМШ). 

Сви Годишњи испити који су према планираним договорима организовани, у односу на 

епидемиолошку ситуацију, су успешно реализовани. 

На 17. Смотри музичких талената Србије-финално такмичење 26.10.2019. год. у 

Сремским Карловцима ученик Томић Јован 2. раз. СМШ заузео  је друго место, а 

ученик Симовић Лука 2. раз. СМШ заузео је треће место. Оба ученика су из класе Д. 

Ракић. 

На 22. Међународном такмичењу хармоникаша 07.03.2020. год. у Лозници ученик 

Филиповић Игор 4. раз. СМШ из класе Д. Ракић је одвојио прву награду. 

Због епидемиолошке ситуације у целом свету, наши ученици су наступили онлајн на 

два међународна такмичења: 

-На 2. Међународном отвореном такмичењу хармонике Могиљовски наигриши у 

Могиљову, Белорусија (јун 2020. год.) ученик Андрић Петар 3. раз. ОМШ је заузео 

друго место а ученик Андрић Димитрије 2. раз. ОМШ друго место. Оба ученика су из 

класе проф. Б. Биочић. 

-На Аустралијском интернационалном такмичењу, Сиднеј, Аустралија (август 2020. 

год.) ученик Андрић Петар 3. раз. ОМШ је освојио  сребрну медаљу а ученик Андрић 

Димитрије 2. раз. ОМШ  бронзану медаљу. Оба ученика су из класе проф. Б. Биочић. 

На истом такмичењу Томић Јован 2. раз. СМШ је освојио бронзану медаљу а Симовић 

Лука треће место. Ученици су из класе проф. Д. Ракић. 
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На одсеку су дипломирала три ученика: Јовановић Бојана, Филиповић Игор и 

Анастасијевић Никола. Дипломски Концерт Филиповић Игора је проглашен за 

најбољи. 

У октобру месецу 2019. год. госпођица Стојановић Катарина је одсеку хармоника 

поклонила инструмент Паоло Сопрани, клавирску хармонику од 120 басова. 

 

У Београду, 31.08.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

Данијела Ракић 

 

 

 

3.3.5. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ГИТАРЕ 

 

 

 

На крају првог тромесечја школске 2019/20. нема исписаних ученика на одсеку, 

одржан је један интерни час, и грубо одређен скуп такмичења која би требало посетити 

у овој школској години. То су за сад Плевен Гитар Фест, Гитар Арт Фестивал као и 

Републичко такмичење и Фестивал балетских и музичких школа. Посећени су и 

мајсторски курсеви у музичкој школи "Ева", а у плану су и пријаве неких ђака за курс 

Александра Светеа у Новом Саду крајем новембра ове године. Такође је у плану и 

реализација концерта одсека поводом дана школе. Неоцењени из солфеђа  - 2 (Латас и 

Митровић) 

 

На одсеку гитаре који броји 7 класа је веома ефикасно спроведена настава на даљину 

онлајн путем, уз помоћ различитих платформи (зум, скајп, вибер...) 

 

Треће тромесечје завршавамо са 6 неоцењених из предмета хор, у ОМШ, док на 

солфеђу имамо чак 9 који су без оцене, један ученик у СМШ. 

 

Иако у јеку почетка ванредног стања због ширења вируса опасног по здравље и живот 

људи, некако је успешно спроведен и Гитар Арт Фестивал, иако са смањеним бројем 

посетилаца и уз неке отказане наступе, наши професори су ипак кроз праћење мастер 

класова, такмичења, испробавања нових ручних радова градитеља гитара као 

концерата - прошли кроз планирану недељу стручног усавршавања. 

 

Такође, један наш ученик (Вук Вукајловић) је однео прву награду у трећој категорији. 

 

На одсек за класичну гитару ове године је примљено нових 8 првака. 

 

Наставу на даљину је стопроцентним учинком изнео сваки наставник. 

 

Никола Брун из класе Вере Бакиш је уписао Теоретски одсек МШ „Јосип Славенски“. 

Из класе Лазара Остојића укупно пет ученика (Стефан и Јована Глигић, Денис Бајрами 

као и Митровић Огњен) прелазе у класу Милана Димитријевића, док ученица Лара 

Дедовић (из исте класе) прелази код Душана Димитријевића. 
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Крајем априла месеца ученик првог разреда СМШ, Вук Вукајловић (кл. Лазар Остојић) 

– освојио је прво место на Montenegro International Guitar Competition – које је ове 

године организовано у онлајн форми. Два ученика су остала неоцењена из хора, и 

излазе у августу на испит.  

 

Владета Маринков (кл. Вера Бакиш), чији је дипломски испит проглашен за 

најуспешнији на одсеку, недуго након завршетка 4. разреда, излази на пријемни испит 

на Факултет Музичке Уметности, и уписује одсек за класичну гитару као редован 

студент. 

 

На телевизијском шоу, а за област класичне музике, категорија сви инструменти (до 18 

година) који Радио Телевизија Србије организује у сарадњи са Мађарском Радио 

Телевизијом, од укупно 62 пријављена кандидата, ученик 1. разреда СМШ Вук 

Вукајловић (кл. Остојић) успева да се пласира након два полуфинала у 4 кандидата 

који ће на овом такмичењу по имену “Виртуосо В4+” представљати Србију у 

Будимпешти, на Радио Телевизији Мађарске, где је снимање заказано за септембар. 

 

Након августовског испитног рока из предмета хор, Огњен Митровић (кл. Остојић) 

остаје неоцењен, и због тога понавља 4. разред ОМШ од септембра. 

 

Руковођење Стручним већем за област гитара од Лазара Остојића преузима Горан 

Ковачић. 

 

 

У Београду, 31.08.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

Лазар Остојић 

 

 

3.3.6. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СОЛО ПЕВАЊА 

 

 

У  школској  2019/2020 години, у првом и другом тромесечју, настава је држана у 

складу са Годишњим планом рада школе, одржан је већи број интерних часова и 

смотри. Наши ученици су учествовали на концертима поводом Дана школе, 

концертима за обданиште, на  отварању изложби, књижевним вечерима. Добитници су 

већег броја награда на такмичењу Мита Топаловић, као солисти и камерни ансамбли. 

Настава је због ванредног стања, у трећем тромесечју, држана онлајн.Ученици нашег 

одсека су могли да прате часове преко скајпа, вибера и вотс апа.Успешно су завршили 

годину, углавном са најбољим успехом. 

 

У средњу школу, у прву годину, су примљени Теодора Тодоровић, класа С. Вранић и 

Давид Сурдановић, класа Н. Ненић. У трећу годину у класу Н. Ненић је прешла 

Недељковић Силвија. 

 

У први разред ОМШ, од 32 кандидата, примљено је 9: 

класа С. Вранић: Миленковић Искра, Лончар Јована, Жарковић Ема. 

класа А. Јовановић: Нађа Кирћански Алавања, Адамовић Луција, Брдаревић Лана 

класа Н. Ненић: Меденица Јана, Платиша Наталија, Милекић Теодора. 
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У другу годину су прешли:  

класа С. Вранић: Милекић Дана, Муришић Срна, Прочковић Нађа. 

класа Н. Ненић: Балтић Наташа, Панчић Ана, 

класа А. Јовановић: Милићевић Амелија, Мијатовић Ева, Петровић Катарина.  

Трећу годину су уписале Марија Ђелић и Алиса Голеш. 

Дипломски испит је успешно положила ванредна ученица Кристина Мартаћ и 

примљена је на ФМУ у класу Анете Илић. Настасија Петковић ће дипломски испит 

полагати накнадно. Обе ученице су из класе Светлане Вранић. 

 

Награде у школској 2019/2020. години: 

 

10. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ  'МИТА ТОПАЛОВИЋ'  

ПАНЧЕВО 

 

1. АД ХОК 

 

АЛИСА ГОЛЕШ  I   ОМШ 

ПЕТАР НИКОЛИЋ  VI ОМШ 

 

I /3 награда:   98 бодова 

 

2. РАПСОДИЈА 

 

АЊА ТОЛИМИР  II  СМШ 

ИВА ЛАШТРО  III СМШ 

НЕВЕНА КЛАДАР  III СМШ 

 

I /2 НАГРАДА:  97,25 бодова 

 

3. ДОЛЧЕ ТРИО 

 

АЊА ТОЛИМИР  II СМШ 

ДАНИЦА ЂЕЛИЋ  II СМШ 

СТЕФАН ЋАЛИЋ  III СМШ 

 

I / 4 НАГРАДА:             95 ,75 бодова 

 

Класа Ана Јовановић 

 

10. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛО ПЕВАЊА  'МИТА ТОПАЛОВИЋ'  

ПАНЧЕВО 

 АЛЕН ПОПОВИЋ, III СМШ, ЛАУРЕАТ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ 100 

 АЛИСА ГОЛЕШ, I ОМШ , ЛАУРЕАТ ЗА НИЖУ ШКОЛУ 99,60 

 МАРИЈА ЂЕЛИЋ, I ОМШ      I (2) 

 АМЕЛИЈА МИЛИЋЕВИЋ, I ОМШ    I (3) 

 МАРТА ВАЛОКЈАНЕКОВИЋ, II ОМШ I (2) 

 АЊА ТОЛИМИР, II СМШ   I (2) 

 ДАНИЦА ЂЕЛИЋ, II СМШ    II (1) 

 ИВА ЛАШТРО, III СМШ   I (2) 
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КЛАСА АНА ЈОВАНОВИЋ 

Кл.  сарадник Стеван Врца 

 

У Београду, 31.08.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

Ана Јовановић 

 

 

 

 

 

3.3.7. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ТЕОРЕТСКИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

У протеклој школској години, теоретски одсек је, поред редовних активности, био 

веома ангажован са ученицима, у припремама и учешћу на Републичком и 

Међународном такмичењу. 

 

На Републичком такмичењу су учествовали сви професори и освојили значајне 

награде: 

 

Суботић Нина:  

1. награда - 3 из солфеђа и 11 из теорије музике 

2. награде  - 2 из солфеђа и 5 из теорије   и једна похвала 

 

Ашику Јасмина: 

1 прва награда из солфеђа  

1 друга награда иѕ теорије музике 

Вукелић Емилија: 

1 прва из солфеђа и једна прва из теорије музике 

 

Поповић Драгана: 

2 прве из солфеђа 

1 прва из музичких облика 

 

Родић Милош: 

1 прва из солфеђа  

1 прва из двогласног певања 

 

Лазендић Александра: 

Једна друга награда из солфеђа 

 

Јагодић Весна: 

4 прве из солфеђа 

1 прва из теорије музике 

Стамболић Оливера: 

1 прва из двогласног певања 

2 прве из солфеђа 

1 прва из хармоније 
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Владимир Милојичић: 

2 прве из хармоније 

3 друге из хармоније 

 

Ракоњац Весна: 

1 прва из солфеђа 

3 прве из теорије 

 

У другом полугодишту због епидемије корона вируса, настава а самим тим и 

Међународно такмичење је било онлајн. 

 

Класа Бусанчић Ивана: 

Ана Павловић ЛАУРЕАТ из теорије музике 

 

Класа Суботић Нина: 

Ћуковић Матеја 1. награда из теорије музике  

 

Класа Стамболић Оливера: 

Софија Родић и Ања Гвоздић - 1.награде из хармоније 

 

Класа Милојичић Владимир: 

Стефан Јосиповић и Андрија Јаковљевић, 1. награде из хармоније. 

 

                                                                                             

У Београду, 01.09.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

Весна Ракоњац 

 

 

 

3.3.8. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ОПШТЕ-ОБРАЗОВНИХ 

ПРЕДМЕТА 

 

 

Ове школске године ООН настава одржавала се у просторијама основне школе Лазар 

Саватић. Од 16. марта због епидемиолошке ситуације настава је одржавана на даљину. 

Сви ученици успешно су завршили ову школску годину. 

У августовском испитном року ученица Даница Петровић положила је све испита 

другог разреда а ученица Уна Миљуш све предмете осим Српског језика и 

књижевности и Историје. 

Због ванредног стања и епидемиолошке ситуације у другом полугодишту није остварен 

план посета музејима и позоришту, али су у првом полугодишту ученици ишли на 

београдски Сајам књига. 

 

 

У Београду, 01.09.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

       Србислава Вуков Симентић 
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3.3.9. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА КЛАВИРСКИХ  САРАДНИКА - 

КОРЕПЕТИТОРА 

 

У првом тромесечју првог полугодишта, поред редовних наступа на интерним 

часовима и концертима у оквиру школе, издвојила бих концерт под именом ''Музички 

времеплов'' класе Александра Буркерта у МШ ''Ђорђевић'', концерт флаутисте Андрије 

Секулића у галерији САНУ, као и Дане Европске баштине. 

 

Што се стручног усавршавања тиче, неки од нас су похађали Први међународни 

стручни скуп под именом ''Психологија и музика'', који се одржао у периоду од 24. до 

26. октобра у Београду. 

 

Такође, желела бих да истакнем да је у октобру, на ФМУ у Београду, докторирао наш 

колега Никола Здравковић и тиме постао први клавирски сарадник у нашој школи са 

звањем доктора уметности. 

 

 

Клавирски сарадници су били изузетно активни и успешни у другом тромесечју првог 

полугодишта. Наступали смо на бројним концертима, такмичењима, семинарима и 

разним манифестацијама. 

 

Посебно бих издвојила ангажованост и изузетну успешност на концертима поводом 

јубиларног Дана школе, где је ове године наша школа прославила 80 година рада.  

 

Концерти 

 

- Концерти поводом дана школе у Свечаној сали школе, Београдској филхармонији,     

Коларчевој задужбини, концерти гудачког одсека и певачког одсека у Свечаној сали 

школе, концерт дувачког одсека у галерији Артгет 

- Концерт оркестра Костаман 

- Земунске музичке вечери- вече савремене музике 

- Солистички концерт Резеде Валееве, класа А.Буркерт у Свечаној сали школе 

- Концерт флаутиста из МШ Коста Манојловић и МШ Славенски у Свечаној сали 

школе 

- Концерт Београдске секције виолиста у МШ Ђорђевић 

- Концерт у Смедеревској Паланци-више одсека 

- Концерт поводом школске славе св. Сава 

- Хуманитарни концерт у Свечаној сали школе у организацији проф. Даше Раичевић за 

децу из Дечјег села на ком је скупљено 58000 динара 

 

 

Такмичења 

 

- Међународно такмичење флаутиста ''Антон Еберст'', Нови Сад, трећа награда        

- Такмичење ''Звуци флауте Сања Трајковић'', Београд, прва награда 

- Такмичење флаутиста ''Бинички'' -две прве награде 

- Међународно такмичење певача ''Никола Цвејић'', Рума -једна прва награда и једна 

трећа 
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- Међународно такмичење певача ''Мита Топаловић'', Панчево- лауреат за средњу 

школу, лауреат за нижу школу, пет првих награда и једна друга. 

 

Семинари 

 

- Мастер клас виоле проф. Панте Величковића; 

- Мастер клас виолине проф. Средојевића; 

- Семинар Музика уз помоћ рачунара; 

- Семинар 10 дигиталних вештина за наставнике 21 века. 

 

У другом полугодишту смо, због пандемије, морали да пређемо на другачији облик 

наставе–online. У складу са тим, оформили смо другачији план рада током ванредне 

ситуације. 

 

План рада наставника корепетитора обухвата самосталну припрему задатих програма у 

договору са наставницима главног предмета. Наставник главног предмета је у обавези 

да корепетитору достави план рада и списак композиција које ученици свирају уз 

клавирску сарадњу. 

 

Рад корепетитора се искључиво одвија кроз заједничко музицирање и није могуће 

овакав вид рада остварити кроз интернет платформе. Са обзиром на то да у овој 

ситуацији није могуће уприличити часове уз физичко присуство наставника и ђака, 

наставници корепетитори су у обавези да самостално припреме композиције по 

настваном плану и програму предвиђене за ученике са којима свирају.  

 

Репертоар и списак композиција за сваку класу са којом раде корепетитори су дужни 

да доставе у слободној форми руководиоцу стручног већа који ће исти проследити 

директору школе. Овај документ ће чинити извештај о раду корепетитора док траје 

прекид наставе. 

Сви наставници корепетиције, камерне и упоредног клавира су успешно одржали 

наставу online путем интернет платформи Viber и Watsapp. 

 

Школска година се, без обзира на ванредне околности, завршила успешно. 

Током јуна месеца су реализоване клавирске пробе у оквиру припрема завршних 

испита и сви испити- годишњи, дипломски и пријемни су успешно реализовани. 

 

 

 

                                                                     

У Београду, 01.09.2020. год.                                                                    руководилац одсека 

                                                                      Хелена Гавроска 
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3.3.10. ИЗВЕШТАЈ - ОДЕЉЕЊЕ "ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ" 
 

У току школске 2019/2020.  године одржана су 2 састанка у склопу одељења.  

Пријемни испити су одржани 17.06.2020. године уз поштовање свих прописаних мера 

услед настале епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

Сви професори су имали довољно ученика да попуне своје класе. 

Једини проблем на одељењу је везан за простор јер је директорка школе за слабовиду и 

слепу децу преузела учионице у којима раде наши професори са децом наше школе и 

због тога се обраћамо надлежним институцијама и чекамо одговоре како бисмо овај 

проблем решили. 

 

У Београду, 01.09.2020. год.                                                                руководилац одељења 

         Бојана Дадић 

 

 

3.3.11. ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 

 

3.3.11.1 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ I РАЗРЕДА 

СМШ - ОДСЕК ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ 

 

У први разред СМШ на вокално инструменталном одсеку уписаноје 34 ученика од 

којих 

је двоје ученика обновило први разред Вукотић Ива и МатијаЂорђевић. Ученик 

Штулић Алекса с еисписао на самом почетку школске године. Број ученика на крају 

првог тромесечја је 33. 

 

Успех ученика на крају првог тромесечја 

 

Ученици са недовољним успехом: 

 

1. Вукотић Ива – 1 из теорије музике и неоцењена 

2. Ђорђевић Матија – 1 из музичких инструмената 

3. Томић Иван – 1 из енглеског 

Неоцењени су:  Вукотић Ива из музичких инструмената; Веселиновић Марта из 

теорије музике и хора (разредни испит); Младеновић Филип из музичких 

инструмената; Тепеш Александар из хора  (разредни) ; Тодоран Теодора из хора 

(разредни); Ракић Никола из физике, теорије музике и музичких инструмената. 

 

Васпитне мере: Ученица Ракоњац Нина (одсек – соло певање) има опомену одељенског 

старешине због 6 неоправданих изостанака. 

Од 33 ученика 8 ученика има све петице из музичких предмета. 
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Успех ученика на крају првог полугодишта 

 

Од укупно 33 ученика 20 ученика има одличан а 3 врло добар успех, док добрих нема. 

 

Недовољан успех има Вукотић Ива сан едовољном оценом из теорије музике. 

Неоцењени су: 

 

- Јањић Вук – теорија музике; 

- Рајевић Пушкаш, Наталиа Софиа – теорија музике; 

- Веселиновић Маша – хор (разредни); 

- Констатиновић Ана – теорија музике, стручни италијански; 

- Петровић Димитрије – теорија музике; 

- Перишић Нина – стручни италијански; 

- Петровић Хелена – гитара -  (иде на ТО одсек у МШ „К. Станковић“) оцене из 

теоретских предмета се утврђују на крају школске године из сведочанства; 

- Ђукић Милан – стручни италијански; 

 

 

Васпитних мера нема. 

 

У  току другог полугодишта школске 2019/2020. због пандемије вируса  „Ковид 19“ 

настава се почев од марта месеца одвијала у посебним, отежаним,  условима рада те су 

ученици целокупну наставу пратили „онлајн тј. путем различитих „онлајн“ платформи 

запраћење наставе у договору са својим предметним наставницима. Дакле, школа је 

била затворена а настава се одвијала „од куће“. 

 

На почетку другог полугодишта два ученика су прешла из друге школе у нашу школу 

на ВИ одсеку СМШ и то Симић Предраг (хармоника) у класи Биочић Блаженке,  и 

Јањић Вук (виолина) у класи Грубин Тамаре. Такође, на самом почетку другог 

полугодишта двоје ученика се исписало из школе: Ракоњац Нина (класа: Светлана 

Вранић) и Ракић Никола ( класа: Борислав Лаловић)   

И поред изузетно отежаног рада како за ученике тако и за наставике резултати ученика 

на крају школске године су више него одлични. Укупан број ученика на крају школске 

године је 33. 

 

Успех ученика на крају школске године: 

 

Од 33 ученика, сви су позитивно оцењени при чему је успех ученика са следећим 

резултатима: 

 

Одличних је 27,од тога троје ученика који паралелно похађају и ООН и СМШ истог 

разреда имају просек 5, 00 и троје ученика који похађају само музичку наставу у нашој 

школи имају просек 5,00 ( непаралелни разреди). 

 

Врло добрих је 5.  

 

Добрих и недовољних нема, а неоцењен је један ученик – Ђукић Милан на одсеку соло 

певање (има завршену СМШ - клавир) из предмета „италијански стручни“ те се ученик 

није могао уписати у јунском року у следећи разред. 
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У августу месецу, ученик Ђукић Милан није пријавио полагање поправног испита у 

планираном року за предмет "италијански стручни“ те није није стекао услов да 

заврши први разред СМШ на одсеку соло певање као ни да упише следећи разред. 

 

Укупан број ђака који су завршили први разред СМШ је 32 а успех је исти као што је 

горе наведено. 

 

Такође, ученица Нешић Милица је успешно завршила први разред (врло добар успех) 

али се није уписала у следећи разред, односно не наставља даље школовање у нашој 

школи. Остали ученици  из разреда - укупно 31 - су се уписали као „редовни“ у следећи 

разред. 

 

Сви ученици на крају школске године имају примерно владање. 

 

Похваљујем цео разред за изузетне резултате  - награде и успехе -  а посебно ученике 

који паралелно ид укако на ООН тако и на музичку наставу истог разреда у нашој 

школи  и имају просек  5,00 и то: Јовишевић Емилију, Миленковић Искру и Столицу 

Марту. 

 

 

У Земуну, 24.08.2020.                                                                          Одељенски старешина 

Владимир Милојичић 

 
 

3.3.11.2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ I РАЗРЕДА 

СМШ – ОДСЕК МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 
 

У први разред на музичкој продукцији, уписано је 14 редовних ученика и један 

ванредни. Три ученика који су били основна школа, неће похађати ООН у нашој 

школи: 

- Александра Милошевић – уписала 10. Гимназију; 

- Александар Оташевић – уписао 3. Гимназију; 

- Михајло Оташевић – уписао 5. Гимназију. 

Такође, накнадно сам сазнао да се ученик Давид Слесаров исписује из школе, 

цела ситуација са пандемијом је њега и његову породицу навела да одаберу где ће се 

стационирати, јер су до сада живели на релацији Београд – Беч. Уписаће 

конзерваторијум у Бечу за клавир, а има и студио пријатеља где ће да настави да 

развија своје продукцијске и инжењерске вештине. Давид је старији ученик од осталих, 

а имао сам прилику да се искрено запањим његовим умећем свирања. Мислим да је ово 

добар корак за њега и сву срећу му желим. Такође, ученица Миа Мартић се прикључује 

разреду. 

Тренутно стање у разреду је 14 редовних ученика и један ванредни. 

Међу редовним ученицима седморо су екстерни. 

Међу екстерним троје су паралелни (Анастасија Миљковић - Лисински ТО, Милена 

Перић - Лисински ТО, Вера Узелац – Земунска гимназија), троје сада креће у гимназију 

(наведени у првом пасусу), а Јован Радовановић сад креће у трећу годину џез гитаре у 



 

73 
 

Станковићу, и трећу годину ООН код нас (пребацио ООН из Станковића у 

Манојловић) 

 

УСПЕСИ УЧЕНИКА НА ПРВОЈ ГОДИНИ 

 

- 7 одличних (Ракић Виктор Митар 5.0); 

- 7 врло добрих (међу њима је и Давид који неће више ићи у школу). 

 

Посебна похвала за Ракића за општи успех, и за све остале ученике на изузетној 

ангажованости и солидарности током ванредног стања. Деца су јако проактивна и 

помажу се међусобно, када неко не може да види нешто у WА групи, сами се 

активирају и деле информације међу собом. 

 

У Земуну, 24.08.2020.                                                                          Oдељенски старешина 

Матија Анђелковић 

    

 

3.3.11.3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ II РАЗРЕДА 

СМШ – ОДСЕК ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ 
 

 

На вокално инструментални одсек другог разреда смш уписана су тридесет три 

ученика. У другом тромесечју ученица Јана Шантрић је прешла на ванредно 

школовање. 

Што се тиче успеха ученика на крају другог разреда, петнаест је са одличним успехом 

(осам ученика је са свим петицама), четрнаест ученика је са врло добрим успехом. Три 

ученика обнављају разред и из тог разлога су недовољни и неоцењени. Ученици који 

обнављају разред су: Трајковић Милица, Дојковић Марија и Стевић Марко. 

Похвала за све ученике, а посебно за оне са свим петицама! 

 

 

У Земуну, 31.08.2020.                                                                          Oдељенски старешина 

             Милош Родић 
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3.3.11.4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ II РАЗРЕДА 

СМШ – ОДСЕК МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 

 

 

На почетку школске године у други разред музичке продукције уписано је 17 ученика. 

У току школске године 6 ученика је исписано, а 1 ученик понавља разред. На крају 

школске године остало је 10 ученика који су успешно завршили разред. 

У току године изречене су три васпитно-дисциплинске мере ученици Мартић Мии ,  и 

то опомена одељенског старешине, укор одељенског старешине и на крају укор 

одељенског већа због 21 неоправданих изостанака који укључује и смањену оцену из 

владања на добро 3. 

На поправни испит у августовском року упућена је Миа Мартић из хармоније и 

солфеђа које није положила и самим тим пада годину. За време ванредног стања 

изазваног епидемијом вируса КОВИД 19 настава се одвијала у специфичним и 

отежаним условима. 

Одељенски старешина посебно похваљујем ученицу Иву Миливојевић због одличних 

оцена из свих предмета. Такође, похваљујем ученике Нађу Видовић, Јована Манића и 

Андреја Милошевића за 1. награду на Републичком такмичењу из солфеђа и теорије. 

 

 У Земуну, 26.08.2020.                                                                         Oдељенски старешина 

Драгана Поповић 
 

 

3.3.11.5. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ III РАЗРЕДА 

СМШ – ОДСЕК ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ 
 

На почетку школске године у трећи разред уписан је 31 ученик. У току школске године 

исписано је њих четворо. Такође, ученик Данић Алекса је убрзаним напредовањем на 

крају првог полугодишта уписао 4. разред. Стање на крају године је 26 ученика. 

У  току године изречене су три васпитно-дисциплинске мере ученику Ранисављевић 

Алекси и то опомена одељенског старешине, укор одељенског старешине и на крају 

укор одељенског већа због 25 неоправданих изостанака који укључује и смањену оцену 

из владања на добро 3. 

На поправни испит у августовском року упућени су Ранисављевић Алекса из 

хармоније, Штимац Анђелија из хармоније и Тепавчевић Марко из хармоније и 

музичких облика. Ранисављевић Алекса је положио, Штимац Анђелија није 

приступила испиту тако да остаје у истом разреду. Тепавчевић Марко је положо испит 

из хармоније док му је испит из музичких облика одложен због смртног случаја у ужој 

породици. Овом ученику је омогућен условни упис у 4. разред. 

За време ванредног стања изазваног епидемијом вируса КОВИД 19 настава се одвијала 

у специфичним и отежаним условима. 
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Одељенски старешина посебно похваљује ученике Томић Ђурђу, Богавац Луку,Ћалић 

Стефана и Бабић Далибора због одличних оцена из свих предмета. 

 

У Земуну, 24.08.2020.                                                                         Oдељенски старешина 

Александра Лазендић. 
 

 

3.3.11.6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ III РАЗРЕДА 

СМШ– ОДСЕК МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 

 

 

Од 13 ученика сви су са позитивним оценама и завршили 3. разред. 

Одличан успех има 5 ученика: Стефан Јосиповић (5.00); Марко Величковић (4,67); 

Урош Илић (4,62); Марта Николић (4,57); Душица Петровић (4,50). 

Са врло добрим успехом су 4 ученика: Дејан Златић (3,71); Јелена Балиновић (4,43); 

Дивна Муришић (4,00) и Никола Сабовљевић (3.50). Са добрим успехом су 4 ученика: 

Кољковић Тара (3,28); Чутурило Димитрије (3,21) , Александар Зарић (3,24) и Анђела 

Милосављевић (3,19). 

Сви ученици имају примерно владање.  

Похваљујем ученика Јосиповић Стефана за одличан успех (5.00) 

 

У Земуну, 24.08.2020.                                                                         Одељенски старешина, 

 Мирјана Јовичић 

 

 

 

  

3.3.11.7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ IV РАЗРЕДА 

СМШ - ОДСЕК ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ 
 

На почетку школске 2019/20. године у четврти разред средње музичке школе уписано 

је укупно тридесет ученика на вокално инструментални одсек. На самом почетку 

школске године остварен је договор између ученика, родитеља и одељенског 

старешине о обавези редовног похађања наставе, о благовременом правдању 

изостанака, о плановима сваког ученика понаособ везаних за такмичења током 

школске године, као и о плановима припрема за полагање пријемних испита како у 

нашој земљи, тако и у иностранству. Такође, на самом почетку школске године 

формирано је тело Одељенског већа четвртог разреда средње школе, које је изузетно 

успешно сарађивало, посвећено водило бригу о развоју сваког ученика понаособ и 
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савети Одењенског већа били су драгоцени за напредак свих ученика и генерације у 

целини.  

На крају првог тромесечја најбољи успех постигли су Анастасијевић Никола и 

Јовановић Магдалена. Уз Николу и Магдалену, још четири ђака имају одличан успех, 

десет ученика је остварило врло добар успех, двоје добар успех, а дванаест ученика је 

неоцењено из једног или из неколико предмета (детаљан број налази се у дневнику 

рада и то у извештају о успеху ученика четвртог разреда на крају првог тромесечја на 

стр. 125). 

На крају првог полугодишта, од укупно тридесет ученика, десет ученика је постигло 

одличан успех, шесторо ученика је остварило врло добар успех, један ученик је 

недовољан, а тринаест ученика је неоцењено. Већина неоцењених ученика учествовали 

су на такмичењима и у нашој земљи и у иностранству и освојили веома високе награде 

и запажене резултате. 

На почетку другог полугодишта, разреду се прикључио нови ученик Алекса Данић, 

који је у школској 2019/20. уз одобрење Секретаријата школе убрзавао школовање, те 

завршио трећи разред у првом полугодишту, а четврти разред средње музичке школе у 

другом полугодишту. Четврти разред, дакле, од другог полугодишта броји 

тридесетједног ученика. Од 17. марта школске 2019/20. године проглашено је у нашој 

земљи ванредно стање, те се приступило похађању on line наставе.  

На крају трећег тромесечја, од укупно тридесетједног ученика, једанаест ученика 

остварило је одличан успех, седморо врло добар, троје добар успех и десет ученика је 

неоцењено. Ученици увелико припремају матурске концерте и припремају се за 

полагање пријемних испита.  

На крају школске године је двадесетседам ученика стекло услове за полагање 

матурског испита, две ученице су одложиле полагање матурског испита из 

здравствених разлога, док су преостале друге две екстерне ученице биле принуђене да 

одложе своје матурске испите у нашој школи до даљњег због обавеза на факултету. 

Након завршеног полагања матурских испита, од укупно двадесетседам ученика 

колико је приступило полагању истог,  четрнаест ученика је остварило одличан успех, 

а тринаест врло добар. 

Током школске 2019/20. године нису изречене васпитно дисциплинске мере и није 

било смањених оцена из владања. Ученици су остварили изузетно висок број награда у 

току школске године  (детаљан попис свих награда налази се у дневнику рада и у 

матичним листама). У кандидатури за ђака генерације учествовало је троје ученика и 

то су Вероника Мона Богић, Уна Миљуш и Никола Анастасијевић. С обзиром на то да 

приликом гласања наставничког већа ниједан ученик није имао више од педесет посто 

гласова, ђак генерације није изабран.  

 

 

У Београду, 25.08.2020.године                                                            Одељенски старешина                                                                                                               

Оливера Стамболић 
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3.3.11.8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ IV РАЗРЕДА 

СМШ – ОДСЕК МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 

 

 

На почетку школске 2019/20. године у четврти разред средње музичке школе уписано 

је укупно осам ученика на одсек музичке продукције. На самом почетку школске 

године остварен је договор између ученика, родитеља и одељенског старешине о 

обавези редовног похађања наставе, о благовременом правдању изостанака, о 

плановима сваког ученика понаособ везаних за израду ауторских композиција током 

школске године, као и о плановима припрема за полагање пријемних испита како у 

нашој земљи, тако и у иностранству. Такође, на самом почетку школске године 

формирано је тело Одељенског већа четвртог разреда средње школе, које је изузетно 

успешно сарађивало, посвећено водило бригу о развоју сваког ученика понаособ и 

савети Одењенског већа били су драгоцени за напредак свих ученика и генерације у 

целини.  

На крају првог тромесечја најбољи успех постигли су Терзић Нађа и Поповић 

Кристина. Два ђака имају врло добар успех, један ученик је остварио добар успех, 

остали су били неоцењени, из једног или из неколико предмета (детаљан број налази се 

у дневнику рада и то у извештају о успеху ученика четвртог разреда на крају првог 

тромесечја на стр.125.). 

На крају првог полугодишта, од укупно осам ученика, одличних није било, два ученика 

је остварило врло добар успех, један ученик је добар, а пет ученика је неоцењено. 

Већина неоцењених ученика похађају и неку другу средњу школу. 

На почетку другог полугодишта, нема нових ученика. 

Од 17. марта школске 2019/20. године проглашено је у нашој земљи ванредно стање, те 

се приступило похађању on line наставе.  

На крају трећег тромесечја, од укупно осам ученика, одличних ученика није било, двоје 

је остварило врло добар успех, петоро добар успех, неоцењених ученика није било. 

Ученици увелико припремају матурске концерте и припремају се за полагање 

пријемних испита.  

На крају школске године је свих осам ученика је стекло услове за полагање матурског 

испита. 

Након завршеног полагања матурских испита, од укупно осам ученика колико је 

приступило полагању истог, три ученика је остварило одличан успех, четири ученика 

врло  добар успех и један ученик довољан успех.   Током школске 2019/20. године 

изречене су различите васпитно дисциплинске мере али на крају године није било 

смањених оцена из владања.  

Награду за радне резултате и најбољи дипломски испит добила је Благић Сара. 

Већина ученика је уписала факултете у области снимања и обраде звука: Благић Сара, 

Боромиса Никола, Микушка Лена, Терзић Нађа. 

 

У Београду, 25.08.2020. године                                                          Одељенски старешина                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   др Душан Петровић 
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3.4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

У току школске 2019/2020. године, Стручни актив за развојно планирање је извршио  

усклађивање текућег Школског развојног плана (ШРП) 2016-2021. са Правилником о 

стандардима квалитета рада установе број 110-00-546/2018-04  и саставио предлог 

Анекса текућем Школском развојном плану 2016-2021. који је усвојен на електронској 

седници Школског одбора одржаној 27.8.2020. и налази се у прилогу постојећег ШРП-

а. Анексом је предвиђен рад и начин евалуације Школског развојног плана до истека 

2021. године.  

Поред израде Анекса постојећем ШРП-у, Стручни актив за развојно планирање је 

пратио реализацију активности предвиђеним Годишњим планом рада за шк. 2019/2020. 

Области и ниво остварености је приказан у табели испод. 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  РАЗВОЈНИ ЦИЉ НИВО ОСТВАРЕНОСТИ 

Образовна постигнућа 

ученика 

Школа континуирано 

доприноси успешној 

остварености образовних 

постигнућа ученика. 

Активности предвиђене 

Годишњим планом и 

програмом су скоро у 

потпуности остварене, у 

складу са насталом 

епидемиолошком 

ситуацијом, и приказане 

кроз извештаје о раду 

Стручних и Одељенских 

већа. 

Подршка ученицима У школи функционише 

систем подршке 

ученицима из осетљивих 

група и ученицима са 

изузетним 

способностима. 

 

Активности предвиђене 

Годишњим планом и 

програмом су скоро у 

потпуности остварене, у 

складу са насталом 

епидемиолошком 

ситуацијом, и приказане 

кроз извештаје о раду 

Нотографа, педагошко-

психолошке службе, 

Одељенских и Стручних 

већа. 

Етос Резултати ученика и 

наставника се 

подржавају и промовишу 

 

Активности предвиђене 

Годишњим планом и 

програмом су скоро у 

потпуности остварене, у 

складу са насталом 

епидемиолошком 

ситуацијом, и приказане 

кроз извештаје о раду 

Стручних већа, Помоћника 

Школа организује 

активности за запослене 

у школи, ученике и 

родитеље, које су 

директно усмерене на 

превенцију насиља. 
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Родитељи активно 

учествују у животу и 

раду школе. 

 

директора, Директора, 

Педагога, Психолога, Тима 

за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, Тима за 

самовредновање, Савета 

родитеља. 

Школа је препознатљива 

као центар иновација и 

васпитно-образовне 

изузетности у широј и 

ужој локалној и стручној 

заједници. 

Организација рада школе, 

управљање људским и 

материјалним ресурсима 

Директор подстиче 

професионални развој 

запослених и обезбеђује 

услове за његово 

остваривање у складу са 

могућностима школе. 

 

Активности предвиђене 

Годишњим планом и 

програмом су скоро у 

потпуности остварене, у 

складу са насталом 

епидемиолошком 

ситуацијом, и приказане 

кроз извештаје о раду 

Стручних већа, Помоћника 

директора, Директора, 

Педагога, Психолога, 

Савета родитеља, Школског 

одбора. 

Директор развија 

сарадњу и мрежу са 

другим установама, 

привредним и 

непривредним 

организацијама и 

локалном заједницом у 

циљу развијања 

предузетничких 

компетенција ученика. 

Руковођење директора је 

у функцији 

унапређивање рада 

школе 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

80 
 

 

 

председник Стручног актива  
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3. Образовна постигнућа ученика 
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Задаци Активности 

Носиоци 
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Успеха 

Инструменти

/ начин  
Ш

к
о
л
а 

к
о

н
ти

н
у

и
р

ан
о

 д
о

п
р

и
н

о
си

 у
сп

еш
н

о
ј 

о
ст

в
ар

ен
о

ст
и

 о
б

р
аз

о
в
н

и
х
 п

о
ст

и
гн

у
ћ
а 

у
ч
ен

и
к
а 3.1. 

Реализација 

квалитетног 

програма 

припреме 

ученика за 

годишњи 

испит 

завршних 

разреда ОМШ 

Сагледавање 

захтева 

завршног 

испита , 

припрема 

програма и 

процена 

допунског 

рада, у складу 

са 

могућностима 

ученика 

Наставниц

и, Стручни 

активи, 

Педагошки 

колегијум 

Друго 

полугоди

ште сваке 

школске 

године  

 Процена 
способности 

ученика од 

стране 
наставника, 

заједнички рад 

стручних већа, 
консултација 

са колегама, 

анализа 

резултата 
ученика на 

крају 

квалификацио
ног периода- 

првог 

полугодишта 

3.2. Успешно 

положен 

годишњи 

испит 

завршних 

разреда 

ученика ОМШ 

са додатном 

подршком у 

издвојеном 

одељењу за 

слепе и 

слабовиде 

„Вељко 

Рамадановић“ 

Додатна 

образовна 

подршка  и 

мере 

индивидуализа

ције  

Наставници, 
Стручни 

сарадници, 

Тим за 
инклузију  

На почетку 
сваког 

класификац

ионог 
периода, 

сваке 

школске 

године 

Остваре
ност 

постављ

ених 
индивид

уалних 

циљева 

учења 

Процена 
способности 

ученика од 

стране 
наставника, 

консултација 

са стручним 

сарадницима и 
Тимом за 

инклузију, 

анализа 
резултата 

ученика на 

крају сваког 
квалификацио

ног периода 

3.3. Остварена 

образовна 

постигнућа 

ученика на 

главном 

предмету са 

додатном 

подршком у 

складу са 

прилагођеним 

образовним 

стандардима 

Праћење 

образовних 

постигнућа 

ученика и 

унапређење 

додатне 

образовне 

подршке у 

складу са 

могућностима 

ученика 

Наставници, 

Стручни 

сарадници 

Периодичн

о у току 

школске 
године, 

према 

потребама 
ученика 

Успешн

о 

положен
е смотре 

и 

годишњ
и испит 

из 

главног 
предмет

а 

Евалуација 

рада ученика, 

праћење 
реализације 

предвиђеног 

програма, 
сарадња 

настзавника и 

Стручних 
сарадника 
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3.5. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ 

НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

 

Тим за стручно усавршавање запослених формиран је у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања и Правилника о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника са задатком да прати и 

помаже у избору и организацији форми стручног усавршавања. 

Пракса школе у прошлом периоду односила се на стручно усавршавање на различитим 

нивоима и показала се као врло практична и остварива. 

  

o Стручно усавршавање у оквиру школе, које припремају стручни Активи и 

Тимови 

 

o Стручно усавршавање у оквиру школе које организују стручна већа, по 

областима 

 

o Стручно усавршавање на акредитованим програмима Завода за унапређење 

образовања и васпитања 

  

Стручни Активи и Тимови својим планом су предвидели теме стручног усавршавања 

из њихове делатности, којом презентују свој рад и резултате истраживања. 

  

Стручна већа својим планом рада су предвидела форме и садржаје стручног 

усавршавања унутар школе тј. унутар стручног већа по областима и самостално их 

организовала. 

  

Предавања су била обавезна за све чланове стручних већа. У току школске године сви 

запослени морају имати 44 сата усавршавања унутар школе. 

  

Годишњим планом рада стручна већа су предложила акредитоване програме стручног 

усавршавања, како би овај Тим оформио списак програма које запослени желе да 

похађају. У зависности од средстава која је школа добила од локалне заједнице, школа 

је организовала адекватан број програма који су могли бити финансирани у оквиру те 

суме новца. 

  

Сходно наведеном, Тим за стручно усавршавање jе: 

  

o Координираo рад између запослених, стручних већа, стручних тимова и 

директора у планирању, припремању, праћењу, оцењивању и извештавању о 

стручном усавршавању. 

o Координирао са стручним удружењима у циљу организације стручних скупова 

o Оформио списак акредитованих програма и у зависности од финансијских 

могућности и направио одабир семинара и то из сваке категорије акредитованих 

програма, К1, К2, К3 и К4. Вођено је рачуна да запослени могу да имају избор, 

како би слушали програм из категорије која им недостаје у последњих пет 

година рада. 

 

o Координирао активности у поступку избора наставника за стицање звања 
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o Водио евиденцију савладаних програма за све запослене 

 

o Од предложених акредитованих семинара и једног стручног скупа, у 

просторијама школе одржани су неки од предложених семинара,  неки су 

одржани на другим локацијама или онлајн а неки нису могли бити одржани  

због епидемиолошке ситуације у земљи. 

 

Одржани семинари у школској 2019/20. години: 

o Семинар „ Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу“  (програм се 

изводи путем интернета), под каталошким бројем 627 -К4, П1, 32 бода, 4 недеље 

o Семинар „Музика уз помоћ рачунара“ (програм се изводи путем интернета), под 

каталошким бројем 948-К1, П1,  32 бода, 4 недеље 

o Семинар „ Видео лекције-наставна средства савременог образовања“ (програм 

се изводи путем интернета), под каталошким бројем 420-К2, П1, 37 бодова, 5 

недеља 

o Семинар „Примена мотивационих техника у настави“, под каталошким бројем 

618-К3, П3, 8 бодова, 1 дан 

o Семинар „Како лако до квалитетног учења“, под каталошким бројем 463-К2, П3, 

8 бодова 1 дан 

o Семинар „Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља“, под 

каталошким бројем 251-К3, П4, 16 бодова 2дана 

o Гитар Арт фестивал ,март 2020. 

o Семинар „Улога наставника у доба нових медија: педагогија и дигитално 

окружење“, под каталошким бројем 589-К2, П1, 8 бодова 1 дан 

o Семинар „10 дигиталних вештина за наставнике 21. века“, под каталошким 

бројем 405-К2, П1, 8 бодова 1 дан 

o Семинар „ Имплементација Office 365 у организацију рада школе и примена у 

настави, под каталошким бројем 334-К4, П1, 8 бодова 1 дан, Одржан је у 

просторијама школе 28. и  29.08.2020 

координатор тима  

Јагода Анђелковић Љујић 

 

 

3.6. ТИМА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ  

 

 

Школски тим за самовредновање је у августу 2019. год. направио план самовредновања 

за школску 2019/2020. годину. Одабране су следеће области вредновања: НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ (индивидуална настава) и ЕТОС (међуљудски односи и сарадња на свим 

нивоима). Приликом избора области ЕТОС усвојен је предлог Савета родитеља изнет 

на састанку на коме је присуствовала психолог школе. У октобру 2019. године школски 
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психолог, Снежана Тодоровић, израдила је упитник за ученике и професоре о 

квалитету наставе инструмента/соло певања (паралелне форме упитника) уз 

консултације са неколико чланова Тима за самовредновање (Зорица Вукосављевић, 

Милица Бабовић, Оливера Стамболић) чије су сугестије представљале смернице за 

кориговање појединих тврдњи. Анкета је заснована на прописаним Стандардима 

квалитета рада установе уз разраду и прилагођавање индикатора специфичностима 

индивидуалне музичке наставе. Анкетирани су ученици ООН и професори 

индивидуалне наставе у октобру и новембру 2019. год. Величина узорка: 51 професора 

и 66 ученика. Професори и ученици процењивали су у којој мери се слажу са тврдњама 

на скали од 1 – 4. Снежана Тодоровић обрадила је упитник за ученике. У статистичкој 

обради упитника за професоре учествовала је заједно са школским психологом педагог 

на замени, Славица Маринковић. Извештај и анализу о спроведеном истраживању 

урадила је Снежана Тодоровић, школски психолог. 

За извођење закључака о квалитету ове области рада користили смо анализе резултата 

упитника за ученике и професоре. 

У упитнике за ученике и професоре укључени су следећи стандарди и разрађени, 

прилагођени индикатори, усклађени са специфичностима индивидуалне музичке 

наставе (Напомена: У упитнику за ученике тврдње које се односе на професоре 

формулисане су у трећем лицу а у упитнику за професоре у првом лицу.Тврдње које се 

односе на ученике формулисане су у трећем лицу у упитнику за професоре а у првом 

лицу у упитнику за ученике. Приликом осмишљавања упитника користили смо идеје и 

формулације из протокола за посете часовима из МШ „Владимир Ђорђевић“, који је 

разрадила и припремила психолог њихове школе а  психолог наше школе добила у 

размени материјала између чланова на састанку  Актива стручних сарадника 

музичких школа):  

2.1. НАСТАВНИК ЕФИКАСНО УПРАВЉА ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА НА ЧАСУ 

Оствареност овог стандарда процењивали смо путем следећих изабраних индикатора: 

1. Наставник главног предмета јасно указује ученицима шта ће радити на часу, 

на шта треба  да обрате посебну пажњу и зашто је баш то важно. 

2. Ученицима су јасна објашњења наставника и упутства за вежбање. 

3. Делови часа прате логичан след (усвиравање/упевавање, обрада програма, 

резиме и упутства за самостално вежбање). 

4. Наставник главног предмета поступно повећава захтеве у вези са извођењем 

композиције (нпр. прво из нота, по деловима, затим у целини, затим напамет, у бржем 

темпу, итд.). 

5. Наставник главног предмета подстиче ученике своје класе да међусобно 

размењују мишљења и савете за вежбање. 

6. Користећи инструмент/глас, наставник практично показује ученицима како да 

изведу одређена места у композицији. 

7. Наставник упућује ученике да користе додатне изворе знања (нпр. 

преслушавање извођења дате композиције на интернету). 
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Приликом процене остварености стандарда користили смо резултате спроведеног 

испитивања. Перцепција и процена наставника и ученика у погледу остварености 

индикатора из овог стандарда су веома сличне. Просечне оцене ученика и наставника 

за шест индикатора су изнад 3.50 (просечна оцена наставника - 3.71, просечна оцена 

ученика – 3-66). Само један показатељ има оцену испод 3.50- 5. Наставник главног 

предмета подстиче ученике своје класе да међусобно размењују мишљења и савете за 

вежбање (просечна оцена наставника је 3.25 а ученика 3.12). Закључујемо да је ниво 

остварености 4 (највиши ниво) у подручју вредновања 2.1. НАСТАВНИК 

ЕФИКАСНО УПРАВЉА ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА НА ЧАСУ у кључној области 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ.  

Потребно је радити на подстицању ученика на размењивање искустава и савета 

за вежбање. Конкретизацију ове иницијативе  треба уврстити у акциони план. 

 

 

ТВРДЊЕ 

Просечна оцена 

НАСТАВНИКА 

Просечна 

оцена 

УЧЕНИКА 

1. Наставник главног предмета јасно указује 

ученицима  шта ће радити на часу, на шта 

треба да обрате посебну пажњу и зашто је 

баш то важно. 

 

3.75 3.89 

2. Ученицима су јасна објашњења 

наставника и упутства за вежбање. 

 

3.75 3.82 

3. Делови часа прате логичан след 

(усвиравање/упевавање, обрада програма, 

резиме и упутства за самостално 

вежбање). 

 

3.77 3.74 

4. Наставник главног предмета поступно 

повећава захтеве у вези са извођењем 

композиције (нпр. прво из нота, по 

деловима, затим у целини, затим напамет, 

у бржем темпу, итд.) 

3.88 3.73 

5. Наставник  главног предмета подстиче 

ученике своје класе да међусобно 

размењују мишљења и савете за вежбање. 

3.25 3.12 

6. Користећи инструмент/глас, аставник 

практично показује ученицима како да 

изведу одређена места у композицији . 

3.85 3.66 

7. Наставник упућује  ученике да користе 

додатне изворе знања (нпр. 

преслушавање извођења дате 

композиције на интернету). 

 

3.72 3.67 
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2.2. НАСТАВНИК ПРИЛАГОЂАВА РАД НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ 

ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА. 

Оствареност овог стандарда процењивали смо путем следећих изабраних индикатора: 

8. Ако ученик има тешкоће да одсвира/отпева нешто, наставник главног 

предмета показује разумевање и даје ученику прилику да то полако савлада. 

9. Наставник задаје програм који је у складу са могућностима ученика. 

10. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама (нпр. улаже додатни труд у раду са ученицима који 

се припремају за такмичење или јавни наступ). 

11. Изузетно талентованим и заинтересованим ученицима наставник задаје 

додатни програм и пружа могућност да брже напредују. 

Перцепција и процена наставника и ученика у погледу остварености индикатора из 

овог стандарда су такође веома сличне. Просечне оцене ученика и наставника за оба 

индикатора су изнад 3.50 (просечна оцена наставника - 3.85, просечна оцена ученика- 

3.76). Ниједан индикатор нема оцену испод 3.50. Извели смо закључак да је ниво 

остварености 4 у подручју вредновања 2.2. НАСТАВНИК ПРИЛАГОЂАВА РАД НА 

ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА у кључној области 

НАСТАВА и УЧЕЊЕ. 

 

 

ТВРДЊЕ 

Просечна оцена 

НАСТАВНИКА 

Просечна 

оцена 

УЧЕНИКА 

8. Ако  ученик има тешкоће да 

одсвира/отпева нешто, наставник главног 

предмета показује разумевање и даје 

ученику прилику да то полако савлада. 

 

3.86 3.76 

9. Наставник задаје  програм који је у 

складу са могућностима ученика. 

3.82 

 

 

3.83 

10. Наставник посвећује време и пажњу 

сваком ученику у складу са његовим 

образовним и васпитним потребама (нпр. 

улаже додатни труд у раду са ученицима 

који се припремају за такмичење или јавни 

наступ). 

3.86 3.77 

11. Изузетно талентованим и 

заинтересованим ученицима наставник 

задаје додатни програм и пружа могућност 

да брже напредују. 

3.84 3.67 
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2.3. УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА, УСВАЈАЈУ ВРЕДНОСТИ, РАЗВИЈАЈУ 

ВЕШТИНЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ НА ЧАСУ 

 

Оствареност овог стандарда процењивали смо путем следећих индикатора: 

12. Наставник илуструје начин извођења и звучање одређеног места у композицији 

помоћу сликовитих примера из свакодневног живота. 

13. Наставник подстиче ученике да примене знања која су стекли кроз рад на 

претходном програму. 

14. Наставник подстиче ученике да примене знања из солфеђа, хармоније, музичких 

облика. 

15. Ученици слушају себе док свирају/певају и умеју да процене квалитет свог 

извођења (знају где греше и шта треба да поправе). 

16. Наставник  подстиче ученике да излажу своје идеје и износе на часу оригинална и 

креативна решења  у вези са композицијом која се обрађује . 

17. Ученици усвајају коментаре наставника и исправљају грешке у извођењу 

композиције (нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, динамици, итд.). 

18. Приликом припреме за јавни наступ/такмичење  ученици планирају колико ће и на 

који начин вежбати. 

19. По завршеном наступу ученици вреднују успешност  начина припреме, самостално 

или уз помоћ наставника. 

Перцепција и процена наставника и ученика у погледу остварености индикатора из 

овог стандарда су такође веома сличне. Просечне оцене ученика и наставника за оба 

индикатора су изнад 3.50 (просечна оцена наставника - 3.53, просечна оцена ученика- 

3.63). Донели смо закључак да је ниво остварености 4 у подручју вредновања 2.3. 

УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА, УСВАЈАЈУ ВРЕДНОСТИ, РАЗВИЈАЈУ ВЕШТИНЕ И 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НА ЧАСУ,  у кључној области НАСТАВА и УЧЕЊЕ. 

Следећи индикатори имају оцене испод 3.50 од стране наставника:  

Наставник илуструје начин извођења и звучање одређеног места у композицији помоћу 

сликовитих примера из свакодневног живота  (оцена 3.49), 

Ученици слушају себе док свирају/певају и умеју да процене квалитет свог извођења 

(знају где греше и шта треба да поправе).  (оцена 3.32) 

Ученици усвајају коментаре наставника и исправљају грешке у извођењу композиције 

(нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, динамици, итд.) (оцена 3.32) 

Приликом припреме за јавни наступ/такмичење  ученици планирају колико ће и на који 

начин вежбати (оцена 3.30). 
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Следећи индикатор има оцену испод 3.50 од стране ученика: 

Наставник подстиче ученике да примене знања из солфеђа, хармоније, музичких 

облика (оцена 3.37) 

Од свих индикатора у упитнику, овај индикатор осликава највећу разлику у 

погледу висине оцена између наставника и ученика (наставници - 3.75 , ученици – 

3.37) . 

Иако је оцена ових индикатора релативно висока, процењујемо да  у овом 

подручју рада треба радити на унапређивању. Припрема за јавни наступ, 

планирање вежбања, вежбање самопроцене извођења и напредовања, примена 

знања из солфеђа, хармоније, музичких облика, треба да буду важан сегмент у 

акционом плану. 

 

 

 

ТВРДЊЕ 

Просечна оцена 

НАСТАВНИКА 

Просечна 

оцена 

УЧЕНИКА 

12. Наставник илуструје начин извођења и 

звучање одређеног места у композицији 

помоћу сликовитих примера из 

свакодневног живота.    

 

3.49 3.64 

13. Наставник  подстиче ученике да примене 

знања која су стекли кроз рад на 

претходном програму. 

 

3.82 3.79 

14. Наставник подстиче ученике да примене 

знања из солфеђа, хармоније, музичких 

облика. 

3.75 3.37 

15. Ученици слушају себе док свирају/певају и 

умеју да процене квалитет свог извођења 

(знају где греше и шта треба да поправе). 

3.32 3.57 

16. Наставник  подстиче ученике да излажу 

своје идеје и износе на часу оригинална и 

креативна решења  у вези са композицијом 

која се обрађује . 

3.63 3.57 

17. Ученици усвајају коментаре наставника и 

исправљају грешке у извођењу 

композиције (нпр. у ритму, интонацији, 

артикулацији, динамици, итд.). 

3.43 3.79 

18. Приликом припреме за јавни 

наступ/такмичење  ученици планирају 

колико ће и на који начин вежбати. 

3.30 3.61 

19. По завршеном наступу ученици вреднују 

успешност  начина припреме, самостално 

или уз помоћ наставника. 

3.51 3.68 
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2.4. ПОСТУПЦИ ВРЕДНОВАЊА СУ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА 

Оствареност овог стандарда процењивали смо путем следећих индикатора: 

20. Ученицима су јасни критеријуми оцењивања  наставника главног предмета. 

21. Наставник  јасно указује ученицима на слабе тачке у раду и усмерава их како да 

унапреде своје вежбање. 

22. Наставник подстиче  ученике да постављају себи јасне циљеве док вежбају (нпр. 

да испланирају до када ће научити неку композицију напамет). 

23. Наставник  подучава  ученике како да прате свој напредак, пре свега у односу на 

сопствено раније извођење. 

24. Наставник подучава ученике  да прате свој напредак кроз посећивање концерата 

и манифестација у школи и ван ње. 

 

Перцепција и процена наставника и ученика у погледу остварености индикатора 

из овог стандарда су ИСТОВЕТНЕ. Просечне оцене ученика и наставника за оба 

индикатора су изнад 3.50 (просечна оцена наставника и ученика - 3.70). Ниједан 

индикатор нема оцену испод 3.50. Закључујемо да је ниво остварености 4 у 

подручју вредновања 2.4. ПОСТУПЦИ ВРЕДНОВАЊА СУ У ФУНКЦИЈИ 

ДАЉЕГ УЧЕЊА,  у кључној области НАСТАВА и УЧЕЊЕ. 

 

 

 

ТВРДЊЕ 

Просечна оцена 

НАСТАВНИКА 

Просечна 

оцена 

УЧЕНИКА 

20. Јасни су ми критеријуми оцењивања мог 

наставника главног предмета. 

3.73 3.70 

21. Наставник  јасно указује ученицима на 

слабе тачке у раду и усмерава их како да 

унапреде своје вежбање. 

3.83 3.86 

22. Наставник подстиче  ученике да 

постављају себи јасне циљеве док вежбају 

(нпр. да испланирају до када ће научити 

неку композицију напамет). 

3.73 3.68 

23. Наставник  подучава  ученике како да 

прате свој напредак, пре свега у односу на 

сопствено раније извођење. 

3.64 3.63 

24. Наставник подучава ученике  да прате свој 

напредак кроз посећивање концерата и 

манифестација у школи и ван ње. 

3.55 3.64 
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2.5. СВАКИ УЧЕНИК ИМА ПРИЛИКУ ДА БУДЕ УСПЕШАН 

 

Оствареност овог стандарда процењивали смо путем следећих индикатора: 

25. Наставник показује уважавање у комуникацији са ученицима. 

26. Наставник  подучава ученике да се пристојно понашају и поштују школска 

правила. 

27. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика: унутрашња 

мотивација- остваривање сопственог потенцијала. 

28. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика: спољашња 

мотивација- такмичења, јавни наступи, већа оцена, задовољство наставника, 

задовољство породице. 

29. Наставник подстиче ученике да слободно износе своје мишљење и исказују 

радозналост на часу. 

30. Наставник подстиче  ученике да постављају питања и дају предлоге у вези са 

начином извођења композиције (нпр. прсторед или динамика). 

31. Наставник  подстиче ученике да учествују у одабиру свог програма. 

32. Наставник похваљује труд ученика и напредак  у извођењу композиције. 

33. Наставник има позитивна очекивања у погледу успеха својих ученика. 

 

Перцепција и процена наставника и ученика у погледу остварености индикатора из 

овог стандарда су такође веома сличне. Просечне оцене ученика и наставника за оба 

индикатора су изнад 3.50 (просечна оцена професора- 3.80, просечна оцена учениак- 

3.75). Ниједан индикатор нема оцену испод 3.50. Закључујемода је ниво остварености 

4 у подручју вредновања 2.5. СВАКИ УЧЕНИК ИМА ПРИЛИКУ ДА БУДЕ 

УСПЕШАН,  у кључној области НАСТАВА и УЧЕЊЕ. 

 

 

ТВРДЊЕ 

Просечна оцена 

НАСТАВНИКА 

Просечна 

оцена 

УЧЕНИКА 

25. Наставник показује уважавање у 

комуникацији са ученицима. 

3.86 3.83 

 

 

26. Наставник  подучава ученике да се 

пристојно понашају и поштују школска 

правила. 

3.86 3.75 

27. Наставник користи различите поступке за 

мотивисање ученика: унутрашња 

мотивација- остваривање сопственог 

потенцијала.  

3.76 3.69 

28. Наставник користи различите поступке за 

мотивисање ученика: спољашња 

мотивација- такмичења, јавни наступи, 

већа оцена, задовољство наставника, 

задовољство породице. 

3.59 3.67 



 

90 
 

29. Наставник подстиче ученике да слободно 

износе своје мишљење и исказују 

радозналост на часу. 

3.84 3.83 

30. Наставник подстиче  ученике да 

постављају питања и дају предлоге у вези 

са начином извођења композиције (нпр. 

прсторед или динамика). 

3.84 3.68 

31. Наставник подстиче ученике да учествују 

у одабиру свог програма. 

3.71 3.62 

32. Наставник похваљује труд ученика и 

напредак  у извођењу композиције.  

4.00 3.81 

33. Наставник има позитивна очекивања у 

погледу успеха својих ученика. 

3.74 3.91 

 

 

ЗАКЉУЧАК ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

У области вредновања НАСТАВА И УЧЕЊЕ (индивидуална настава) процењено је да 

су нивои остварености стандарда следећи: 

 

2.1. НАСТАВНИК ЕФИКАСНО УПРАВЉА ПРОЦЕСОМ УЧЕЊА НА ЧАСУ – 

ниво остварености 4 

2.2. НАСТАВНИК ПРИЛАГОЂАВА РАД НА ЧАСУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ 

ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА – ниво остварености 4 

2.3. УЧЕНИЦИ СТИЧУ ЗНАЊА, УСВАЈАЈУ ВРЕДНОСТИ, РАЗВИЈАЈУ 

ВЕШТИНЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ НА ЧАСУ – ниво остварености 4 

2.4. ПОСТУПЦИ ВРЕДНОВАЊА СУ У ФУНКЦИЈИ ДАЉЕГ УЧЕЊА – ниво 

остварености 4 

2.5. СВАКИ УЧЕНИК ИМА ПРИЛИКУ ДА БУДЕ УСПЕШАН – ниво 

остварености 4 

 

Иако су процене наставника и ученика изузетно високе (НАЈВИШИ НИВО 

ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ, 

оцена 4), сматрамо да треба унапредити следеће индикаторе - осмислити 

адекватне активности и уврстити их у акциони план: 

- Наставник главног предмета подстиче ученике своје класе да међусобно 

размењују мишљења и савете за вежбање 

- Наставник илуструје начин извођења и звучање одређеног места у композицији 

помоћу сликовитих примера из свакодневног живота . 

- Ученици слушају себе док свирају/певају и умеју да процене квалитет свог 

извођења (знају где греше и шта треба да поправе). 

- Ученици усвајају коментаре наставника и исправљају грешке у извођењу 

композиције (нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, динамици, итд.). 

- Приликом припреме за јавни наступ/такмичење  ученици планирају колико ће и 

на који начин вежбати . 
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- Наставник подстиче ученике да примене знања из солфеђа, хармоније, музичких 

облика 

Дакле, потребно је унапредити размену мишљења, искустава, савета за вежбање 

између ученика, подстицати самопроцену извођења код ученика, планирање 

вежбања и примену знања из теоретских музичких предмета у настави 

инструмента/соло певања. 

 

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ТИМА ЗБОГ 

ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

Годишњим планом рада Тима за самовредновање планирано је за друго полугодиште 

вредновање области ЕТОС (међуљудски односи и сарадња на свим нивоима). Састанак 

Тима одржан је 11.03.2020. године. Снежана Тодоровић, психолог, припремила је 

члановима Тима  прелиминарне верзије анкете за ученике, родитеље и наставнике. У 

анкету је уврстила неке тврдње из упитника које нуди Приручник за самовредновање и 

вредновање рада школе. Поред тога, у анкету је уврстила нове тврдње које прецизније 

разрађују елементе међуљудских односа и сарадње на свим нивоима унутар установе.  

Сви чланови Тима били су веома активни и конструктивни у анализи прелиминарне 

верзије упитника. Уважавајући њихове  сугестије, предлоге и корекције сачињена је 

коначна верзија упиника за наставнике, ученике и родитеље. 

Договорено је да се током марта месеца спроведе испитивање са наставницима на 

следећем Наставничком већу,  ученицима ООН, члановима Савета родитеља и на 

узорку родитеља (упитник ће моћи да преузму на пулту на улазу у школу а попуњени 

упитник могу да убаце у сандуче поверења). Све анкете су технички припремљене. С 

обзиром да је у марту проглашено ванредно стање, анкетирања нису спроведена. Из 

тог разлога испитивање из области ЕТОС биће део годишњег плана рада Тима за 

следећу школску годину. 

Тим за самовредновање радио је у следећем саставу: Зорица Вукосављевић, 

Милица Бабовић, Оливера Стамболић, Снежана Милчић, Јагода Анђелковић Љујић, 

Маријана Вукајловић, родитељ, Андрија Јаковљевић, ученик, Снежана Тодоровић. 

 

координатор тима  

Снежана Тодоровић 
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3.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

У школској 2019/2020. години Тим је радио у следећем саставу: Зорица Вукосављевић, 

Снежана Тодоровић, Јагода Анђелковић Љујић, Соња Ђукић, Ивана Михаиловић, 

Весна Смиљанић, Душан Димитријевић, представник родитеља, представник 

ученичког Парламента и секретар школе Саша Петровић. 

 

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

током школске године у циљу превенције различитих облика дискриминације и  

насиља и ефикасног раговања на појаве насиља у установи. 

  

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

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

психолог. Организованeсу посете разредима музичке гимназије са циљем едуковања о 

насиљу и спречавања сукоба међу ученицима СМШ. У случајевима  основаних сумњи 

на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање одржавани су састанци 

Тима, разматране све релевантне чињенице и доносила адекватна решења. 

 

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

безбедност деце на интернету јер су потенцијално сва деца изложена вршњачком 

електронском насиљу и насиљу од стране одраслих.  

 

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

године упознати са различитим облицима насиља и институционалним механизмима за 

реаговање на све облике насиља. Поред тога,  кроз упознавање ученика са различитим 

културама у оквиру наставе Историје и наставе Српског језика континуирано се 

доприносило развијању духа толеранције код ученика и превентивно деловало на 

појаве насиља у широј друштвеној средини. 

 

Током године реализоване су све активности предвиђене Годишњим планом. 

 

координатор тима  

Јагода Анђелковић Љујић 

 

 

 

3.8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Тим за инклузивно образовање састао се 8.11.2019. год. заједно са представницима три 

Тима за додатну подршку ученицама на ИОП3. На састанку су отворена следећа  

питања, која су  родитељи и наставници који раде са ученицама на ИОП3 препознали 

као веома важна за будућност музичког образовања даровитих ученика и добијања 

адекватне додатне подршке за њихов професионални развој:  
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- Покретање иницијативе унутар установе за добијање финансијске подршке за 

даровиту децу која се школују по ИОП3:остваривање контаката са Центрима за 

таленте, ГО Земун, Фондацијом за младе таленте, итд. 

- Осмишљавање начина промовисања постигнућа даровитих ученика који се 

школују по ИОП3 (медијска промоција). 

- Начин избора тачака за школске концерте – укључивање тачака ученика на 

ИОП3 по аутоматизму у програм школских концерата, без преслушавања. 

- Проналажење начина за реорганизацију/ревизију фондова часова 

професора и корепетитора који у класи имају ученике који се школују по ИОП1, 

ИОП2, ИОП3, и ученике са оштећеним видом. 

- Решавање проблема замене часова приликом изостајања професора и 

корепетитора са наставе због додатног ангажмана ван установе приликом рада 

са ученицима на ИОП3. 

- Осмишљавање пројекта за ученике који се школују по ИОП3. 

- Повезивање ученика са професорима на ФМУ (менторство) 

С обзиром да су многа питања остала отворена, потребно је на састанку Тима у августу 

2020. год. поново анализирати предлоге у фокусираној дискусији, евентуално додати 

нове предлоге, утврдити надлежности за решавање одређених питања (унутар установе 

и ван ње), конкретизовати активности, утврдити временску динамику и  носиоце 

активности тј. сачинити АКЦИОНИ ПЛАН за следећу школску годину. 

На иницијативу директора установе Тим за инклузивно образовање имао је други 

састанак 27.01.2020. год. са темом: разматрање захтева родитеља ученика који се 

школује по ИОП-2 за проширење састава Тима за додатну подршку ученику. У Тим за 

додатну подршку ученику укључени су Стефан Миленковић, реномирани музички 

уметник, виолиниста и Ивана Тодоровић, проф. клавира. 

 

По мишљењу координатора Тима, школског психолога, од посебног значаја је 

УСПОСТАВЉАЊЕ КРИТЕРИЈУМА унутар установе И ДЕФИНИСАЊЕ 

НАЧИНА СЕЛЕКЦИЈЕ УЧЕНИКА ЗА ИОП-3 (обогаћени и проширени курикулум) 

као и званично, континуирано упознавање колектива са критеријумима, начином 

селекције и развојем општег модела музичког школовања по ИОП3. Досадашњи 

концепт ИОП3 недовољно је разрађен и може се у будућности развијати. Досадашњи 

концепт подразумевао је следеће: обогаћени и проширени курикулум из главног 

предмета, пролазак кроз градиво теоретских музичких и општеобразовних предмета 

сопственим ритмом, одлагање оцењивања у периодима након такмичења или 

значајнијих наступа, флексибилна организација времена  - могућност одсуствовања са 

часова због путовања, семинара, концертних активности, учешћа на такмичењима и 

припреме програма, прављење месечних планова одговарања, осмишљавање 

креативних задатака из појединих општеобразовних предмета, одређивање динамике 

индивидуалних психолошких консултација са родитељима и ученицима у циљу 

праћења емоционалног статуса, мотивације и оптерећености ученика, по слободној 

вољи и потребама родитеља и ученика. 

Поред начина промовисања постигнућа ученика на ИОП3, потребно је разрадити и 

начине промовисања постигнућа ученика на ИОП1, ИОП2 и ученика са оштећеним 
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видом који су на мерама индивидуализације. С обзиром на инклузивну сложеност наше 

школе и препознати проблем у обезбеђивању наставног материјала на Брајевом 

писму за општеобразовне предмете, неопходна је тимска анализа потреба за већим 

процентом уговореног ангажмана стручног сарадника, дефектолога/нотографа школе. 

Наведене теме треба, по мишљењу школског психолога, продискутовати на састанку 

Тима, уврстити тимски селектоване теме у годишњи план рада Тима и активности 

конкретизовати у акционом плану за следећу школску годину. У циљу енергичнијег 

рада Тима, подстицања  размена идеја и активности, било би веома конструктивно 

укључити у Тим професора Војина Милановића који има двоструке компетенције за 

учешће у раду Тима, велико искуство, пионирску енергију и запажена достигнућа у 

унапређивању инклузивне праксе у музичком образовању.  

Наведене опсервације и анализе у два последња параграфа истовремено су и 

ПРЕПОРУКЕ школског психолога за унапређивање инклузивне праксе и 

целокупног инклузивног амбијента у нашој школи. 

Тим за инклузивно образовање радио је у саставу: Зорица Вукосављевић,, Данијела 

Петровић,  Санда Драмићанин, Ана Богић, Весна Синђелић, Јагода Анђелковић Љујић 

(Славица Маринковић, замена за школског педагога), Србислава Вуков, Снежана 

Тодоровић, Мика Богавац, родитељ. 

координатор тима  

 Снежана Тодоровић 

 

 

3.9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И КАРИЈЕРНО 

ВОЂЕЊЕ 

 

Тим за професионални развој и каријерно вођење ученика се у току школске 2019/2020. 

године бавио следећим пословима и задацима : 

- Професионалним информисањем (тестирање ученика и саветодавни рад); 

- Информисањем ученика о могућностима уписа на високошколске институције;  

- Информисањем ученика о текућим семинарима за школску годину и давањем 

препорука за одређена такмичења; 

- Саветовањем и подстицањем ученика за добијање финансијске подршке од 

локалне заједнице; 

- Укључивањем Савета родитеља у активности везане за финансијске трошкове 

такмичења;  

- Презентовањем ученицима разноликих могућности за запошљавање и 

повезивањем са одговарајућим институцијама; 

- Упознавањем ученика са важношћу представљања одређеним институцијама; 

- Подучавањем ученика о начинима конципирања плаката , карата за концерте 

као и програма извођења; 
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- Упознавањем ученика  о слободним просторима за одржавање концертних 

активности за које није потребно одвојити финансијска средства, или за које се 

полаже одређена аудиција; 

- Представљањем ученицима могућности наставка школовања у иностранству; 

- Подучавањем ученика начинима сарадње са медијима; 

- Мотивисањем ученика-средњошколаца за сарадњу са другим школама као и са 

високошколским институцијама; 

- Презентовањем могућности  финансирања напредовања даровитих ученика од 

стране државних органа.  

 

У складу са поступцима за обезбеђивање квалитета Тим се наведеним пословима и 

задацима бавио континуирано током целе школске године пратећи актуелне 

потребе. 

        координатор тима 

        Јагода Анђелковић Љујић 

 

 

 

3.10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА 

УСТАНОВЕ 

 

 

У току школске 2019/2020. године Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

се, услед настанка ванредног стања, састао први пут 20.8.2020.  Рад Тима овом 

приликом је забележен у заједничком записнику са Педагошким колегијумом и 

односио се на дискусију и учешће у састављању предлога Модела наставе за школску 

2020/2021. који ће бити достављен на сагласност Школској управи до 27.8.2020. Други 

састанак је одржан електронским путем 28.8.2020. и том приликом је састављен и 

усвојен извештај о раду Тима за 2019/2020. годину. 

 

У току школске 2019/2020. године овај тим је континуирано пратио примену одредаба 

прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за обезбеђивање 

квалитета и развој Школе и учествовао у обезбеђивању услова за обезбеђивање 

квалитета и развој Школе. Рад се спроводио кроз сарадњу са Стручним активом за 

развојно планирање, Стручним активом за развој школског програмама, Тимом са 

стручно усавршавање запослених, психологом, педагогом, Педагошким колегијумом и 

Управом школе. Конкректне активности које су спроведене налазе се у оквиру 

извештаја наведених стручних и руководећих органа.  

 

 

У Београду, 31.08.2020. године                                                                           координатор  

Неда Алексић 
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3.11. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 

У школској 2019/2020. 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.  

Одржане су три електронске седнице Актива – прва 18.01.2020 – 03.03.2020.  године, 

друга 24.06.2020. – 02.07.2020.  године и трећа у августу 2020. године. У текућој 

школској години, Актив је рад остваривао у непромењеном саставу. У августу месецу, 

сходно Статуту МШ „Коста Манојловић“ и Закону о систему образовања и васпитања, 

члан 130, за новог члана Актива предложен је стручни сарадник – библиотекар, 

Маријана Гвоздић, те је на седници Наставничког већа, одржаној 20.08.2020. године, 

усвојен предлог чланова Актива: 

- Алексанра Каралић, координатор 

- Зорица Вукосављевић, директор 

- Владимир Николић, члан 

- Наташа Благојевић, члан 

- Борислав Лаловић, члан 

- Милена Страхињић, члан 

- Сретен Попара, члан 

- Блаженка Биочић, члан 

- Владислав Стајевић, члан 

- Ненад Ненић, члан 

- Маријана Гвоздић, члан 

Одзив састанку, као и ангажовање чланова Актива током школске године, био је 

већински, односно већина чланова Актива узималаје учешће у предвиђеним 

активностима. 

Ове школске године основни задатак Актива био је измена документа Школски 

програм, изазвана ступањем на снагу новог наставног плана и програма(Правилник о 

плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање, 

Службени гласник РС – Просветни гласник 5/2019 и Правилник о плану и програму 

наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу, 

Службени гласник РС – Просветни гласник 8/2020), који се у школској 2019/2020. 

години односе на ученике I разреда основне музичке школе (ОМШ), а у 2020/2021. 

години на ученике I и II разреда ОМШ и I разреда средње музичке школе (СМШ). 

Тиме је дотадашња активност – формирање новог поглавља Школског програма, које 

се односи на ванредне ученике – привремено стопирана. 

Крајем I и почетком II полугодишта сваки члан Актива је председнику Актива путем 

мејла послао текст који се односи на одређени предмет/инструмент, а којим су описане 

разлике између старог и новог програма ОМШ. Председник Актива, Александра 

Каралић је током наредног периода приспеле текстове прилагодила формату Школског 

програма, отворивши нова поглавља: 
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7а. НОВИ ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 

ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

7а.1. – ОПШТЕ РАЗЛИКЕ  

7а.2. – СПЕЦИФИЧНЕ РАЗЛИКЕ 

          7а.2.1. – Први разред 

У наредном периоду, до половине марта месеца, верзија („5SKOLSKI PROGRAM 2017-

2021d.pdf“) измењеног Школског програмаса овако постављеним новим поглављима, 

предата је управи школе на даље поступање, након чега је објављена и тренутно се 

налази на сајту школе. 

Половином марта месеца у Србији је наступило ванредно стање услед појаве вируса 

Cоvid 19, што је резултирало преласком наставе у свим школама на неки од онлајн 

модела. Под овим отежаним условима, без неопходних средстава за рад и на начине на 

које су у таквој ситуацији успели да се снађу, наставници су радили са готово 

двоструким радним временом. И под таквим условима, чланови Актива (већина њих) 

су уз потребну међусобну сарадњу и лично акгажовање, допринели раду на даљем 

усавршавању Школског програма. 

Преко контаката са председником Заједнице музичких и балетских школа Србије 

(ЗМБШС), Слађаном Шегавчић, председник Актива, Александра Каралић дошла је до 

поузданих информација о најави новог наставног плана и програма за СМШ, који 

касније објављен у Службеном гласнику тек 03.08.2020. и чија је примена предвиђена 

за ученике I разреда СМШ у следећој школској, 2020/2021. години. Информације 

добијене од Слађане Шегавчић, употребљене су за припрему нове измене Школског 

програма. 

Сагледавши изнесено, председник, Александра Каралић, предложила је, а чланови 

Актива усвојили – измене које су се састојале у следећем: 

- Изоставити тек постављена поглавља у коме су описане разлике између 

старог и новог наставног плана и програма за ОМШ 

- Унети програме за све предмете за I и II разред ОМШ и за I разред СМШ 

- У оквиру нових програма сваког предмета у назначеним разредима, 

истакнути циљ, области/теме, садржај и исходе, као и – уколико постоје – 

минимум програма, јавне наступе, смотре и испитне захтеве, што би све 

резултирало новим распоредом поглавља у Школском програму: 

7а. НОВИ ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 

ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

7а.1. ОПШТЕ РАЗЛИКЕ 

7а.2. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 

7а.3. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 

7а.3.1. – 7а.3.18. (називи предмета у I и II разреду ОМШ) 

7б. НОВИ ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА 

СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

7б.1. ОПШТЕ РАЗЛИКЕ 

7б.2. НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 

7б.3. НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 

7б.3.1. Заједнички предмети за све одсеке 

7б.3.2. Предмети опште-образовне наставе (ООН) 
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7б.3.3. Предмети Одсека класичне музике 

7б.3.4. Предмети Одсека за музичку продукцију и снимање звука 

Чланови Актива су самостално, или уз помоћ колега са одсека, започелиизраду 

потребних поглавља за I и II разред ОМШ, као и за I разред СМШ. До краја школске 

2019/2020. године, од укупно 74 програма за одређене предмете, самостално или уз 

помоћ колега из стручног већа коме припадају, следећи чланови Актива дали су свој 

допринос: 

- Борислав Лаловић  контрабас – I разред СМШ 

- Ненад Ненић   соло певање – I и II разред ОМШ и I разред СМШ 

- Весна Смиљанић  физичко и здравствено васпитање – I разред СМШ 

историја – I разред СМШ 

физика – I разред СМШ 

енглески језик – I разред СМШ 

српски језик и књижевност – I разред СМШ 

математика – I разред СМШ 

информатика – I разред СМШ 

- Милена Страхињић  клавир – I разред СМШ 

- Владимир Николић  виолина – I и II разред ОМШ и I разред СМШ 

- Александра Каралић  солфеђо – I разред СМШ 

хармонија – I разред СМШ 

етномузикологија – I разред СМШ 

хор – I разред СМШ 

оркестар – I разред СМШ 

На последњој седници, одржаној у августу 2020. године, усвојени су Годишњи 

извештај за претходну и Годишњи план за идућу школску годину. 

Школске 2019/2020. године, значај рада на усавршавању документа Школски програм 

огледао се у константном коришћењу његовог садржаја од стране наставника и 

стручних сарадника. Током целе школске године интензивно су коришћени табеларни 

прикази предмета по разредима који по Наставном програму имају, односно немају 

годишњи испит, табеле оптерећености ученика приказани недељним и годишњим 

бројем часова по разредима као и сами програмски садржаји предмета основне и 

средње музичке школе на свим одсецима МШ „Коста Манојловић“.  

Приликом израде Школског програма чланови Актива су следили упутства која 

препоручује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, примењујући 

принцип израде овог документа који, с једне стране омогућава креативност његових 

стваоралаца, док с друге стране истиче оригиналност и бројне специфичности музичке 

школе „Коста Манојловић“ из Београда. 

Сумирајући резултате на крају школске године, закључено је да су сви постављени 

циљеви остварени, доприносећи на тај начин промоцији, препознатљивости и даљем 

развоју и напретку МШ „Коста Манојловић“ из Београда. 

 

У Београду, 23.08.2020. године                                                                            председник 

Александра Каралић         
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4. ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАЈИ  О РАДУ 

 

 

 

4.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПСИХОЛОГА   

 

 

Подручја рада стручног сарадника - психолога: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

3. Рад са професорима 

4. Рад са ученицима 

5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима 

6. Сарадња са директором, помоћником директора, руководиоцима одсека и стручним 

сарадницима 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

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

локалне самоуправе 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

10. Остали послови 

 

Извештај о раду 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

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

допринос израдом годишњег програма рада психолога, плана рада и акционих 

планова Тима за самовредновање и Тима за инклузивно образовање, као 

координатор тимова. 

 У оквиру овог подручја рада психолог је учествовала у изради индивидуалних 

образовних планова: ажурирање педагошких профила, координација израде 

нових педагошких профила, израда плана прилагођавања – мере 

индивидуализације за  ученике са оштећеним видом, ученике на ИОП1, ИОП2 и 

ИОП3. 

 Припрема фасцикле за разредне старешине и предметне професоре у циљу 

ефикасне израде ИОП-а и евалуације ИОП-а за појединачне предмете 

(објашњење протокола унутар установе: састав тимова за додатну подршку 

ученицима, обавезе координатора, предметних професора и стручних 
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сарадника, временска динамика обавеза, списак предмета и предавача за сваког 

појединачног ученика на ИОП-у, начин и место предаје ИОП-а и евалуације). 

 Припрема плана посета часовима у школи и израда плана сопственог стручног 

усавршавања. 

 Израда недељних оперативних планова за наставу на даљину за предмет 

психологија. 

 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

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

 Иницирању истраживања у оквиру самовредновања рада школе, изради 

инструмената процене, квантитативној и квалитативној анализи резултата 

истраживања, изради електронских презентација и презентовању резултата 

професорима. 

 Праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и предлагању мера 

за побољшање ефикасности, економичности и успешности установе.  

 Праћењу остваривања ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3 као члан свих тимова за 

одатну подршку ученицима. 

 Педагошко-инструктивном раду са наставницима: посете интерним/јавним 

часовима  и “инклузивним” часовима индивидуалне наставе (праћење 

напредовања ученика који се школују по ИОП-у) и праћење напредовања 

појединачних ученика по позиву професора индивидуалне наставе. 

 Анализа успеха и изостајања ученика на класификационим периодима. 

 Праћење реализације наставе на даљину у сарадњи са директором школе 

 Помоћ директору у праћењу начина учешћа и процеса учења ученика из 

осетљивих друштвених група током остваривања наставе на даљину – 

попуњавање упитника из Школске управе. 

 

3.  Рад са наставницима  

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

васпитних и психолошких проблема ученика. 

 Током године, психолог је пружала опште информације професорима о 

способностима и психолошким карактеристикама ученика у циљу њиховог 

бољег разумевања и примене адекватних педагошких поступака, поштујући 

поверљивост података. 

 Током године, психолог је интензивно сарађивала са разредним старешинама у 

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

 У шк. 2019/2020. год. психолог је учествовала, као члан комисије, у припремању 

кандидата за полагање стручног испита. 

 Током године, психолог је пружала помоћ професорима у изради 

индивидуалних образовних планова и евалуацији ИОП-а (помоћ професорима 

који први пут раде ИОП). 

 Континуирана сарадња са предметним професорима у решавању текућих 

проблема у току ванредног стања. 

 Ангажман у тимовима за додатну подршку деци/ученицима током ванредног 

стања – сарадња са предметним професорима и координаторима тимова. 
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4. Рад са ученицима (групни и индивидуални) 

У школској 2019/2020. години на овом подручју рада послови психолога обухватали су 

следеће: 

 Испитивање особина личности ученика првог раз. ООН стандардизованим 

психолошким тестом (тест ПИЕ-профил индекс емоција), обрада протокола са 

теста и израда личног профила ученика, дискусија профила у индивидуалном 

саветодавном раду са сваким учеником појединачно; 

 Организовање и вођење РАДИОНИЦА за превазилажење треме за ученике 

СМШ 

 Индивидуални саветодавни рад са ученицима који имају различите тешкоће. 

 Појачан васпитни рад са ученицима  

 Пружање додатне подршке ученицима који се школују по ИОП-1, ИОП-2 и 

ИОП-3. 

 Учешће у решавању приговора и молби ученика 

 

5. Сарадња и саветодавни рад са родитељима/старатељима 

 Сарадња са родитељима ученика са различитим тешкоћама: У оквиру 

индивидуалних консултација информисање родитеља о психолошким 

карактеристикама њихове деце у циљу оспособљавања за боље разумевање 

развојних потешкоћа, карактеристика личности, нивоа способности, стилова 

родитељства, начинима пружања подршке деци у кризи, активном и 

конструктивном учешћу родитеља у одрастању деце. 

 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. 

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

 Пружање додатне подршке родитељима ученика на ИОП-у у настави на даљину 

 Учешће у решавању приговора и молби родитеља/ученика 

 

6. Сарадња са директором, помоћником директора, руководиоцима одсека и 

стручним сарадницима 

 У протеклој школској години психолог је сарађивала са директором  на 

припреми докумената школе. 

 Психолог је континуирано сарађивала са директором, помоћником директора, 

риководиоцем одсека за општеобразовну наставу, разредним старешинама и 

педагогом школе у циљу праћења напредовања ученика, пружања подршке 

напредовању ученика, предлагања педагошких и дисциплинских мера, 

предлагања организационих решења за унапређивање васпитно-образовног 

рада  и решавања актуелних школских проблема.  

 Континуирана сарадња са директором школе у циљу проналажења решења за 

унапређивање квалитета опшеобразовне наставе. 

 Континуирана сарадња са директором у току извођења наставе на даљину 
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7. Рад у стручним органима школе 

У школској 2019/2020. год. психолог је учествовала у раду: 

 Наставничког већа,  одељенских већа 

 Педагошког колегијума 

 Стручног већа ООН 

 Тима за самовредновање рада школе, Тима за инклузивно образовање, као 

координатор тимова (активно учешће) 

 Стручног актива за развојни план школе, Тима за безбедност, заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (консултације). 

 Тимова за додатну подршку ученицима (активно учешће + консултације)  

 

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

локалне самоуправе 

 У школској 2019/2020. год. психолог је учествовала у раду Актива струцних 

сарадника музицких скола и Секције за психологију музике, при Друштву 

психолога Србије 

 Сарадња са координатором Интерресорне комисије из ГО Земун. 

 Сарадња са Школском управом града Београда у вези усклађивања 

инклузивне праксе  са прописаним стандардима. 

 Сарадња са организацијом Дечије срце и личним пратиоцем ученика на 

ИОП2 

 Сарадња са другим музичким школама: размена искустава и стручне 

консултације са психолозима. 

 Сарадња са психологом ОШ “Лазар Саватић” 

 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно  усавршавање 

Током године психолог је водила следећу евиденцију: 

 Дневник рада школског психолога, евиденција о појачаном васпитном раду 

 Евиденција о индивидуалном саветодавном раду  

 Евиденције о извршеним анализама, истраживањима, психолошким 

тестирањима, појачаном васпитном раду, посећеним часовима. 

 Извештај о спроведеном испитивању у оквиру самовредновања рада школе 

 Извештаји о раду Тима за самовредновање рада школе и Тима за инклузивно 

образовање 

 Извештај о раду школског психолога 

 Израда ИОП2 за предмет психологија, евалуација ИОП-а за предмет 

психологија 

 Евиденција о посећеним часовима  

 Писмене припреме за вођење састанака тимова 

 Записници са састанака Тима за самовредновање, Тима за инклузивно 

образовање, тимова за додатну подршку ученицима 

 Недељни оперативни планови за наставу на даљину 

 Извештај о реализовању општеобразовне наставе на даљину (3. тромесечје) 
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10. Стручно усавршавање у школској 2019/2020. години 

 Стручно усавршавање у институцији 

 Праћење класичне стручне  литературе 

 Праћење стручне литературе у електронском формату 

 Похађање семинара и стручних скупова: Међународна конференција 

психологија и музика – интердисциплинарна сусретања, 24.10. – 26.10.2019. 

год., Семинар о самовредновању рад школе, 28.02.2020. год. 

 

11. Остали послови 

 

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

 Израда припрема за наставу психологије 

 Припремање наставног материјала и 15-минутних провера знања за активну 

наставу психологије. 

 Припремање презентација у Поwер поинт-у за наставу на даљину за предмет 

психологија. 

 Учешће у раду испитних комисија за општеобразовне предмете (ванредни, 

разредни, поправни испити) 

 Праћење изостајања и успеха ученика у “Галису”. 

 Коришћење интернет извора у циљу прикупљања разноврсних стручних 

информација, праћења литературе, 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. 

 Припрема презентација у Поwер поинт-у за Наставничко веће у оквиру 

интерног стручног усавршавања наставника. 

 Превођење стручних текстова са енглеског језика. 

 

стручни сарадник – психолог 

Снежана Тодоровић 

 

 

4.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА   

 

 

Школски педагог својим радом доприносио је остваривању циљева и задатака 

утврђених наставним планом и програмом као и доприносио унапређивању свих 

облика образовно-васпитног рада школе. 

 

Школски педагог је: 

- учествовао у стварању повољних услова за оптимална школска постигнућа и 

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

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

инструктивни рад с наставницима; 



 

104 
 

- доприносио обогаћивању педагошких, дидактичко-методичких знања наставника, 

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

раду; 

- доприносио стварању позитивних интерперсоналних односа између ученика, ученика 

и наставника у образовно-васпитном раду; 

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

свога рада. 

 

Школски педагог обављао је следеће послове: 

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

- реализација наставног плана и програма у сарадњи са наставницима –  

- рад с ученицима  

- сарадња и саветодавни рад с родитељима ученика  

- аналитичко-истраживачки рад 

- остали послови. 

  

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

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

документацију за потребе школе и сарађивао са стручним институцијама. 

  

Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада 

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

Педагог је радио на: 

- плану и програму васпитног рада с ученицима  

- припремању годишњег плана посета часова 

- учешћу у упису и уписним активностима     

- обезбеђивању услова за тимски рад и др. 

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

реализације образовних циљева, примени свих облика, метода и средстава рада, 

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

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

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

другим облицима образовно-васпитног рада 

- учествовао  у праћењу вођења педагошке документације у школи. 

 

Учешће у реализацији садржаја наставног плана и програма (сарадња с 

наставницима, одељењским старешинама и другим учесницима у образовно-

васпитном раду)  

- У сарадњи с наставницима педагог је учествовао у: 

- праћењу и унапређивању оцењивања ученика  

- консултовању приликом примене  програма за ученике који савлађују програм 

образовања у року краћем од предвиђеног   

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

који заостају у раду и учењу  
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- информисању стручних актива и наставника као и других стручних органа и учесника 

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

ученика  

- у комисијама за припремање наставника приправника за полагање стручних испита  

- У сарадњи с одељењским старешинама учествовао је  у: 

- упознавању одељењских старешина с педагошким карактеристикама ученика; 

- избору садржаја, метода и облика рада с одељењем; 

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

рада одељења 

- испитивању педагошких узрока поремећених односа и других проблема који се 

јављају у колективу ученика; помагао у проналажењу и реализацији мера за 

превазилажење проблема; 

- стварању погоднијих педагошко-социјалних услова за напредовање ученика 

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

 

 

Рад с ученицима  

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

- Вршио испитивање педагошких чинилаца успеха и напредовања појединих ученика, 

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

- Вршио испитивање педагошких чинилаца неуспеха у савладавању програма у целини 

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

разреда; предлагао и учествовао у реализацији мера за отклањање неуспеха; 

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

- који постижу слабији успех, 

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

понашању, 

- имају теже повреде радних и школских дужности, 

- живе у неповољним породичним и другим социјално-педагошким условима  

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

рационалних метода учења 

 

 

Сарадња и саветодавни рад с родитељима ученика  

Педагог је : 

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

- Информисао родитеље о педагошким карактеристикама и проблемима њихове деце. 

- Обављао педагошки саветодавни рад с родитељима ученика ради њиховог упућивања 

у поступке за решавање проблема деце. 

 

 

Аналитичко-истраживачки рад  

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

- Учествовао у истраживању специфичних потреба и проблема школе  
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Остали послови  

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

предлоге за решавање проблема који се разматрају  

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

- Припремао се за рад. 

- Стручно се усавршавао (кроз семинаре) 

- Водио документацију о свом раду    

 

стручни сарадник – педагог 

Јагода Анђелковић Љујић 

 

 

4.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - НОТОТЕКАРА 

 

У току школске 2019/2020 године, према Годишњем плану нототекара, спроведене су 

све активности, таксативно набројане по месецима. Изузетак је период од средине 

марта 2020. године до краја маја 2020. године, када је због пандемије Covida-19 школа  

наставила наставу on-line.У том периоду није било учлањења ученика, одабира дискова 

и касета. 

Учествовала сам у представљањима школе у оквиру акције Општине Земун, када се 

представљају све земунске средње школе. 

У току наведене школске године обављала сам и послове стручног сараданика: 

оверавала потврде за ученике, попуњавала обрасце за стипендију ученика, примала 

документацију за пријемни испит а након пријемног испита сређивала документацију и 

упаривала са додатним подацима и вршила упис ученика основне школе у програму 

Galis. 

Током целе године учествовала сам у припреми концертне активности школе: радила 

сам месечни план коришћења велике концертне сале, правила сам план преслушавања 

(коришћење сале – израда сатница) пред концерте ученика, план коришћења сале за 

предшколску децу. 

Током целе године примала сам и сређивала податке о такмичењима ученика и 

резултатима, које сам сређивала и припремала за унос на сајт школе.  

У току године учествовала сам у стручном усавршавању учествујући на неколико 

стручних семинара. После једног таквог семинара именаована сам као лице задужено 

за заштиту података у школи. 

Посебно треба стаћи активности везане за дигитализацију нототеке у школи, тако да 

сам учествовала на семинару о дигитализацији и остварујем редовни сарадњу са  

Библиотеком Града Београда а и са стручним тимом задуженим за дигитализацију свих 

библиотека у Републици Србији. 
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Прилог : 

- Плана рада нототекара за 2019/2020. годину 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИЛАЦ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Куповина нота и дискова и уношење у 

инвентарску књигу рачунарски инвентар; 

 Сређивање картотеке чланова; 

 Израда годишњег плана и програма за 

текућу школску годину; 

 Дигитализација нототеке. 

 

 

септембар 

 

нототекар 

 

 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке; 

 Уношење у инвентарску књигу 

поклоњених нота; 

 Посета сајму књига и куповина 

одабраних за нототеку; 

 Сређивање картотеке музичке 

литературе; 

 Дигитализација нототеке. 

 

 

октобар 

 

нототекар 

 

 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке;  

 Евиденција (не)враћања нота и 

потраживање од старих дужника; 

 Сређивање картотеке за солфеђо; 

 Дигитализација нототеке. 

 

 

новембар 

 

нототекар 
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 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке; 

  Сређивање картотеке за клавир; 

 Дигитализација нототеке. 

 

 

децембар 

 

нототекар 

 

 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе;  

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке; 

 Обележавање школске славе Свети Сава 

–помоћ у одабиру литературе; 

 Сређивање картотеке дела за дуваче; 

 Дигитализација нототеке. 

 

 

јануар 

 

нототекар 

 

 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке;  

 Сређивање картотеке за хор и оркестар; 

 Дигитализација нототеке. 

 

 

фебруар 

 

нототекар 

 

 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке; 

 Сређивање картотеке дела за соло 

певање; 

 Дигитализација нототеке. 

 

 

март 

 

нототекар 
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 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке; 

 Помоћ матурантима при избору 

литературе нотног материјала за израду 

матурских радова; 

 Сређивање картотеке дела за камерну 

музику. 

 

 

април 

 

нототекар 

 

 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке; 

 Сређивање картотеке дела за гудаче; 

 Помоћ при избору књига, нота и дискова 

за даровање ученика. 

 

 

мај 

 

нототекар 

 

 Учлањивање и рад са ученицима и 

професорима при одабиру нота, дискова, 

касета и музичке литературе; 

 Вођење евиденције о приходу и расходу 

библиотеке-потраживање од дужника; 

 Израда годишњег извештаја. 

 

 

јун/август 

 

нототекар 

 

стручни сарадник - нототекар 

Маријана Гвоздић 

 

4.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОТОГРАФА 

 

На почетку сваке школске године рађен је попис литературе. Попис литературе је 

урађен почетком септембра a током школске године урађена је и одштампана следећа 

литература на Брајевом писму: 

 

1. С. Смиљанић-Марковић: Кантабиле за 1. разред смш (штампана литература) 

2. В. Јовановић: Солфеђо за 3.разред СМШ (штампана литература) 

3. Ј. Кршић: Л. Ван Бетовен (штампана литература) 

4. Ј. Кршић: А. Ледик: Етида (штампана литература) 

5. Ј. Кршић: Ј. С. Бах: Менует Ге-дур (штампана литература) 
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6. Д. Деспић: Музички инструменти, први део 107 страна и други део 147 страна     

(штампана литература) 

7. J. С. Бах:, Двогласна инвенција а-мол  (штампана литература) 

8. J. С. Бах:, Двогласна инвенција де-молл (штампана литература) 

9. В. Јовановић: Солфеђо за 1. СМШ (штампана литература) 

10. К. Черни: Етиде, оп. 748, број 1 (рађена литература + штампана литература) 

11. К. Черни: Етиде, оп. 748, број 8 (рађена литература + штампана литература) 

12. Хор: М. Говедарица, Тјело Христово (штампана литература) 

13. Хор: М. Панчић, Каљинка, руска народна (рађена литература + штампана 

литература) 

14. Хор: П. Чесноков, Спаси Боже, људи Твоја (рађена литература + штампана 

литература) 

15. Хор: С. Мокрањац, Свјат (рађена литература + штампана литература) 

16. Хор: К. Манојловић, Тебе поем (рађена литература + штампана литература) 

17. Ф. Шопен: Валцер а-мол (штампана литература) 

18. Италијански језик: Е. Орландино, Г. Розо и Л. Циглио: Еспресо 1 (штампана 

литература) 

19. Енглески језик: Ј. Њилдман и Ф. Бедал, Pre-Intermediate students Book (штампана 

литература) 

20. Енглески језик: Лекција 1 Life in a day (рађена литература + штампана 

литература) 

21. J. С. Бах: Мали прелудијум Це-дур (штампана литература) 

22. J. С. Бах: Мали прелудијум ге-мол (штампана литература) 

23. Италијански језик: Лекција 1 (рађена литература + штампана литература) 

24. Ј. Кршић: Клавирска читанка за ученике 2. разреда, К. Рајнеке – Сонатина 

(рађена литература + штампана литература) 

25. Ј. Кршић: Клавирска читанка за ученике 2. разреда,  М. Клементи – Сонатина 

(рађена литература + штампана литература)  

26. Ј. Кршић: Клавирска читанка за ученике 2. разреда,  А. Стојанов – Варијације 

(рађена литература + штампана литература) 

27. З. Васиљевић: Солфеђо – Ритам, уџбеник за ученике 5. разреда школе за ОМО 

(штампана литература) 

28. Б. Поповић: Солфеђо за 5. разред ниже музичке школе (штампана литература)  

29. Ј. Кршић: Клавирска хрестоматија за ученике 5. разреда школе за ОМО 

композиције које имамо (штампана литература) 

30. Љ. Ђорђевић: Солфеђо за 5. разред средње музичке школе (штампана 

литература) 

31. В. Јовановић: Ритмичка лектира за средње музичке школе (штампана 

литература) 

32. Енглески језик: Around the world on the Number 7 (рађена литература + 

штампана литература) 

33. Енглески језик: Лекција 3 Ghost towns: then and now (рађена литература + 

штампана литература) 

34. Енглески језик: Culture, vocabulary and grammar (рађена литература + штампана 

литература) 

35. Енглески језик: Лекција 4 What‟s in a name? (рађена литература + штампана 

литература) 

36. А. Каралић: Такмичење из Солфеђа "Бинички” март, 2019. 4. разред 

шестогодишње ОМШ (рађена литература + штампана литература) 
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37. Хор: Богородице ђево, Тјело Христово, Химна Светом Сави (штампана 

литература) 

38. Хор: Српска химна Боже правде(рађена литература + штампана литература) 

39. Хор: Д. Страда, Студентска химна/ Gaudeamus igitur  (рађена литература + 

штампана литература) 

40. Хор: М. Тајчевић, Три девојке (рађена литература + штампана литература) 

41. Хор: В. Мокрањац, 2 Руковет (рађена литература + штампана литература) 

42. Хор: В. Мокрањац, Пушчи ме (из 10 руковети) (рађена литература + штампана 

литература) 

43. Хор: К. Жанекен, Ce moys de may (рађена литература + штампана литература) 

44. Хор: Старосименовска, Херувимска песма (рађена литература + штампана 

литература) 

45. Хор: А. Гавриловић, Ово је Србија (рађена литература + штампана литература) 

46. К. Станковић, Хвалите Господа с „ небес (рађена литература + штампана 

литература) 

47. Хор: М. Милојевић, Ноћ (рађена литература + штампана литература) 

48. Хор: А.Гаврливић, Свилен конац (рађена литература + штампана литература) 

49. Вежбе за Солфеђо; 12 примера (рађена литература + штампана литература) 

50. Мирна Милевски: Републичко такмичење из солфеђа 7. А категорија пример 

број 1,2,3,4 и 5 (рађена литература + штампана литература) 

51. Мирна Милевски: Републичко такмичење из солфеђа 6. А категорија пример 

број 4 (рађена литература +штампана литература) 

52. Мирна Милевски: Републичко такмичење из солфеђа 5. А категорија пример 

број 2,3 (рађена литература + штампана литература) 

53. Клавир: Радић, Прелудијум (рађена литература + штампана литература) 

54. Солфеђо: Смотра, вежба бр 1 (рађена литература + штампана литература) 

55. Солфеђо: Смотра, вежба бр 3 (рађена литература + штампана литература) 

56. Солфеђо: Смотра, вежба бр 8 (рађена литература + штампана литература) 

57. Солфеђо: Ивана Дробни, Збирка задатака са пријемних испита 2017. и 2018. 

(рађена литература + штампана литература) 

58. Италијански језик: Лекција 2 (рађена литература + штампана литература) 

59. Италијански језик Лекција 3 (рађена литература + штампана литература) 

60. Енглески језик: Лекција 1 Life at a Buddist monestary (рађена литература + 

штампана литература) 

61. Енглески језик: Лекција 2 Nieuw Amsterdam (рађена литература + штампана 

литература) 

62. Енглески језик: Лекција 3 Food: the fundimental question (рађена литература + 

штампана литература) 

63. Енглески језик: Лекција 4 Life in Ancient Rome (рађена литература + штампана 

литература) 

64. Енглески језик: Лекција 5 Sir Ranulph Fiennes (рађена литература + штампана 

литература) 

65. Солфеђо: В. Јовановић, Ритмичка лектира (штампана литература) 

66. Приручник за хорско певање =2. хор= (рађена литература + штампана 

литература) 

 

 

стручни сарадник - нотограф 

Милица Филајдић 
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4.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

СЕПТЕМБАР 

 

 Прегледала електронску базу података Е књига  и ИНГПРО 

 Отворила нову радну листу и ажурирала за Септембар 

 Извршила одјаву запослене која је остварила право на старосну пензију 

 Отворила нове фолдере за уговоре о раду и за моделе аката 

 Проучила Упутство од ШУ Београд око преузимања запослених и формирања 

радних група и обавестила директорку и помоћника 

 Отворила месец Септембар  ради писања Извештаја о раду 

 Израдила Уговоре о раду за сва лица на одређено време 

 Извршила одјаву у ЦР обавезног социјалног осигурања за сва лица која су 

закључила уговоре о раду на одређено 

 Израдила сва решења о пестанку за лица која су до краја прошле школске 

године имала закључене уговоре о раду на одређено време 

 Извршила пријаву у ЦР обавезног социјалног осигурања за сва лица која су 

закључила уговоре о раду на одређено време 

 Израдила и уручила Захтеве за сагласност послодавца ради закључења Уговора 

о извођењу наставе 

 Израдила и уручила Сагласност за запослене који код других послодаваца раде 

до 30% 

 Израдила позив за седницу Школског одбора и са материјалом слала на мејл 

адресе чланова 

 Присуствовала седници школског одбора 

 Израдила одлуке које је на септембарској седници донео Школски одбор 

 Обрачунавала радни стаж за јубиларне награде за 2019. годину  

 Попуњавала обрасце за јубиларну награду 

 Израдила решења за све који у 2019 години остварују право 

 Послала мејлом директорки сачињен списак прописа из 2019 године 

 Послала мејлом А.Каралић списак нових и измењених прописа ради ажурирања 

сајта школе 

 Израдила решење о одласку у старосну пензију, и уручила документацију 

запосленом 

 Сачинила Анекс Уговора о раду за Душана Петровића уместо 95% од 

01.09.2019. има 100% рад. ангажовања 

 Доставила податке о променама и осталим важним подацима за унос у информ 

систем Доситеј 

 Била на тренингу везано за Шифрарнике радних места и занимања у МНГ 

центру у Београду 

 

ОКТОБАР 

 

 Отворила нову радну листу и ажурирала за Октобар 

 Сачинила Одлуку за именовање лица одговорног за заштиту података о 

личности 

 Лицу задуженом за заштиту података о личности  припремила закон о заштити 

података о личности и неке додатне коментаре. 
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 Радну листу за октобар редовно ажурирала 

 Израдила Уговоре о извођењу наставе  

 Израдила Анекс уговора о раду 

 Обављала послове око полагања испита за лиценцу/обавештавање директора 

око рокова  

 Доставила податке о променама и осталим важним подацима за унос у информ 

систем Доситеј 

 Израдила захтев за рефундацију средстава скинутих са рачина школе 

 Заједно са лицем одређеним за заштиту података о личности присуствовала 

семинару семинару везаном за закон о Заштити података о личности 24 и 

25.10.2019 

 Послала колегиници која ради на евиденцијама  ученика  нове и измењене 

подзаконске акте везано за евиденцију и јавне исправе 

 Израдила Уговоре о донацији 

 Израдила решење о остваривању права на отпремнину 

 Предлоге измене општих аката (Правилник о раду и Правилник о испитима) до 

краја радног дана 

 Прегледала збирку прописа Е Књига и ИНГПРО и све нове прописе мејлом 

проследила директорки, педагогу и помоћницима 

 Припремила податке за Завод за статистику и део који се тиче кадровских и 

општих података за Средњу школу 

 Израдила захтев  Муп-у за  уверење о некажњаваности за запослене 

 Израдила решења о заради за све запослене  

 

НОВЕМБАР 

 

 Отворила и ажурирала радну листу за новембар 

 Израчунавала радни стаж за ваннаставно особље/урадила и дала податак 

помоћнику ради ЦЕНУС-а 

 Извршила усаглашавање за шест запослених са Шифрарником  р. места 

 У складу са договором обавила разговор са МП везано за лиценцу Н. 

Алексић/саопштено да наша школа уплати накнаду за полагање испита и да се 

позовем на бр.предмета што је и урађено 

 Израдила Одлуку о уплати за лиценцу 

 Извршила пријаву за замене запослених који су на боловању 

 Израдила решење о престанку запослених  који су били на замени 

 Израдила посебно решење о престанку радног односа за запослену на одређено 

по протеку породиљског одсуства 

 Извршила одјаву у ЦР обавезног социјалног осигурања лица којима је престао 

радни однос 

 Израдила Позив са дневним редом за седницу Школског одбора 

 Послала мејлом Школском одбору материјал и дневни ред за седницу 

 За електронску седницу добила путем  мејла изјашњавање и одложила у  

регистратор Школски одбор 

 Присуствовала седници школског одбора 

 Припремила податке за Завод за статистику и део који се тиче кадровских и 

општих података за Основну школу 

 Израдила потврду о радноправном статусу   
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 Израдила решење за чланове  комисије за савладавање програма за лиценцу 

 Израдила захтев  Муп-у за  уверење о некажњаваности за члана Школског 

одбора 

 Израдила реверс за издавање радне књижице запосленој ради узимања листинга 

у ПИО фонду 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Направила табелу са слободним радним местима ради ванредног инспекцијског 

надзора 

 Израдила нови образац радне  листе за децембар и ажурирала је током месеца 

 Отворила месец децембар ради писања Извештаја о раду 

 Прегледала електронску збирку прописа  Е књига и ИНГПРО 

 Израдила Анекс уговора о раду 

 Ванредан инспекцијски преглед /пријава технолошки вишак 

 Извршила усаглашавање за шест запослених са Шифрарником  р. места 

 Контакти са  Министарством просвете  одељење за лиценцу у вези  полагања 

испита 

 У складу са обавештењем израдила овлашћење за домара  за Град секретаријат 

ради  преузимање решења за чланове  Школског одбора 

 Обавила разговор са Ђуретић Синишом/агенција за квалификације везано за 

Шифрарник и питање еквиваленције 

 Израдила Уговор о делу за диригента 

 Ажурирала податке за чланове ШО /добијена нова решења за Милицу Бабовић 

 Попунила и извршила одјаву код  Агенције за борбу против корупције 

 Извршила пријаву код Агенције за борбу против корупције за новог члана ШО 

 Попунила и извршила пријаву новог члана  

 Радила на Правилнику о коришћењу средстава Ђачког динара  

 Радила на Правилнику о коришћењу средстава сопствени приходи 

 Израдила потврду о радноправном статусу   

 Са шефом клавирског одсека проверила замене 

 Израдила решење о одласку у старосну пензију за две запослене 

 Извршила одјаве запослене у ЦР обавезног социјалног осигурања  

 Израдила одлуку о додацима на зараду  за запослене 

 

ЈАНУАР 

 

 Отворила и ажурирала радну листу за јануар 

 Прегледала електронску збирку прописа  Е књига и ИНГПРО 

 Дала податак о боловању А.Каралић ради уноса у Доситеј 

 Сачинила Образац Извештаја о евиденцији забране пушења у Школи/ради 

инспекције 

 Са обрачунским радником консултације око висине коју послодавац може да 

оптерети зараду 

 Са обрачунским радником разменила податке о замени запослених 

 Сачињен уговор о донацији за куповину клавира 

 Извршила усаглашавање шифрарника у ЦР 
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 Послала помоћнику директора  два правилника о врсти струч спреме наставника 

за ОМШ и СМШ 

 Израдила одлуку о додацима за запослене 

 Израдила допуну захтева за полагање испита за лиценцу 

 Радила на сређивању радних досијеа запослених нарочито оних који се 

архивирају 

 Извршила одјаву за запослене који су престали са радом 

 Извршила пријаву у ЦР обавезног социјалног осигурањаза новозапослене 

 Израдила Уговоре о раду за новозапослене 

 Запослене којима је недостајало нешто од документације подсетила да донесу  

 Израдила решење о отпремнини за запослене које су отишле у старосну пензију 

 Прочитла Закон о НОКС-у из јануара 2020 

 Захтев за напредовање за Данијелу Ракић  и Душана Петровића 

 

ФЕБРУАР 

 

 Отворила /формирала радну листу за месец фебруар 

 Прегледала електронску збирку прописа  Е књига и ИНГПРО 

 Дала информације о законским правима на накнаду зараде за боловање дуже од 

три месеца 

 Извршила евиденцију у радној књижици 

 Извршила у ЦР промену радноправног статуса за запослену 

 Извршила промену ангажовања у ЦР за Ивану Шабарић 

 Извршила пријаву у ЦР обавезног социјалног осигурањаза новозапослене 

 Израдила Уговоре о раду за новозапослене 

 Израдила захтев Секретаријату за образовање и дечју заштитуза Драгану 

Веселиновић за солидар. помоћ 

 Урадила Анекс уговора за запослену 

 Дала податке обрачунском раднику везано за период ангажовања запослених на 

замени 

 Доставила директорки Споразум ПКУ  

 Лично имала састанак у  Фонд ПИО и решила проблем око запослене 

 Заједно са директорком прегледала документацију због инспекцијског надзора 

за 2 запослена 

 Израдила одлуку о додацима на зараду за запослене 

 Дала податак о боловању А.Каралић ради уноса у Доситеј 

 Израдила Уговор о ауторском делу 

 Израдила потврде о радноправном статусу 

 Израдила позив са дневним редом за Седницу  ШО 

 Послала позив са материјалом члановима Школског одбора 

 Активности око расписаних конкурса( 3 Конкурса) 

 Тражила синдикату давања сагласности везано за конкурсе  

 

МАРТ 

 

 Отворила /формирала радну листу за месец фебруар 

 Прегледала електронску збирку прописа  Е књига и ИНГПРО 

 Извршила пријаву у ЦР обавезног социјалног осигурањаза новозапослене 
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 Израдила Уговоре о раду за новозапослене 

 Израдила решења о промени назива радних места 

 Извршила усаглашавање шифрарника у ЦР 

 Израдила решење о заради за новозапослене 

 Израдила сагласност за уговор о извођењу  наставе код другог послодавца 

 Израда дописа о именовању и разрешењу чланова школског одбора инспектору 

 Израдила решење о менторству за запослене 

 Израдила Овлашћење за обрачунског радника  за Трезор 

 Попунила табелу за 4. фазу расписивања конкурса и послала Министарству 

просвете 

 Израдила Уговор о донацији виолине 

 Израдила сагласност директора за уговор о извођењу наставе у другој 

 Израдила решење о престанку запосленима којима је престао радни однос 

 Дала податак о боловању А.Каралић ради уноса у Доситеј 

 Направила списак пријављених кандидата за конкурс 

 Одржала састанак Конкурсне Комисије 

 Припремала модел Записника после добијеног Извештаја НСЗ 

 Oд 15.03.2020 се није радило и све време трајања ванредног стања односно до 

18.05.2020. год 

 

АПРИЛ 

 

 Отворила /формирала радну листу за месец Април 

 Прегледала електронску збирку прописа  Е књига и ИНГПРО 

 Извршила пријаву у ЦР обавезног социјалног осигурањаза новозапослене 

 Израдила Уговоре о раду за новозапослене 

 Израдила решење о заради за новозапослене 

 Дала податке обрачунском раднику везано за период ангажовања запослених на 

замени 

 

МАЈ 

 

 Рад од куће до 18 маја 

 Отворила /формирала радну листу за месец Мај 

 Прегледала електронску збирку прописа  Е књига и ИНГПРО 

 Извршила пријаву у ЦР обавезног социјалног осигурањаза новозапослене 

 Израдила решење о одласку у старосну пензију за запослену 

 Извршила одјаву у ЦР обавезног социјалног осигурања 

 Израдила Уговор о раду са пензионером 

 Извршила пријаву радног односа сза пензионера 

 Одлука о расписивању конкурса и праћење (Расписан конкурс на основу 

сагласности комисије МФ за наставника Хармонике) 

 Израдила захтев за упућивање на тестирање НСЗ 

 Ажурирала фолдер " Конкурси" 

 Израдила потврду о радном стажу 

 Израдила одлуку о додацима за запослене 

 Договорила са директорком око термина седнице комисије и обавештавања 

кандидата 
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 Израдила План коришћења годишњих одмора 

 

ЈУН 

 

 Прегледала електронску збирку прописа  Е књига и ИНГПРО 

 Отворила /формирала радну листу за месец Јун 

 Израдила обавештење о предузимању мера у школи везано за КОВИД  

 Послала мејл са подацима помоћнику директора везано за унос Доситеј 

 У сарадњи са НСЗ организовала тестирање ради конкурса у школи  

 Израдила решења за екстерне чланове комисије за упис 

 Израдила изјаве о непостојању сукоба интереса за чланове конкурсне комисије  

 Израдила сва решења за чланове испитних комисија 

 Израдила решења за дежурне наставнике 

 Израдила ређења за чланове комисије шифровање и дешифровање 

 Одржала састанак конкурсне комисије  

 Израдила бодовну листу и записнике 

 Израдила Решење о колективном коришћењу годишњих одмора за наставнике 

 Помагала и давала информације у вези повреде на раду 

 Контактирала и вршила коресподенцију са запосленом која је на неплаћеном 

одсуству 

 Пропратила рад ангажованог архивара 

 Била члан уписне школске комисије  

 Израдила решења за све примљене кандидате на неодређено по конкурсу 

 Средила досијее запослених који су у току обраде 

  

 

секретар 

Саша Петровић 

 

 

 

 

                      4.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МУЗИЧКОГ ВРТИЋА И ЗАБАВИШТА 

  

Музички вртић и забавиште је похађало укупно 38 деце распоређених у две групе, 

млађа група вртић (деца узраста 4 и 5 год.) и старија група забавиште (деца узраста 

6,7,8  год.). 

Часови су се одржавали  два пута недељно у трајању од 45 минута за старију групу и 

30 минута за млађу групу. 

Програм: развијање слуха певањем лествице и многобројних дечјих песама.Слушање 

класичне музике уз цртање и упознавање музичких инструмената. Свирање 

металофона и удараљки. Учење музичких појмова за темпо и динамику кроз музичке 

игре. Слушање уживо старијих инструменталиста, ученика наше школе и упознавање 

са звуком виолине, гитаре, флауте, хармонике, виолончела. 
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Крајем децембра месеца за родитеље је успешно изведена приредба на којој су   

учествовала деца из обе групе. 

                                                                                                               предметни наставник 

                                                                                                                        Мирјана Јовичић 

 

4.7. ИЗВЕШТАЈ О НАСТАВИ МУЗИЧКОГ ВРТИЋА 

 

У музички вртић школске 2019/2020. уписано је 24-оро деце.  Настава се одржавала два 

пута недељно  по 45 минута. Додељена је једна група ученика. 

На часовима деца су имала прилике да певају песме, свирају на Орфовом 

инструментаријуму, слушају дела  познатих композитора, играју разне музичке игре. 

Певањем дечијих и пригодних песама развили су своје гласовне могућности и осећај за 

интонацију, слушањем музике осећај за разликовање звучних боја и разних 

инструмената. Деца су, такође, имала прилике да на часу упознају и виде поједине 

инструменте које су им представљали ученици наше школе: клавир, виолина, флаута, 

хармоника,...,  које су затим цртали. 

Осећај за ритам највише смо стицали  свирањем на Орфовом инструментаријуму,  

коришћењем свога тела као инструмент, и играњем народних и дечијих игара.  

Увод у музичку писменост означили смо упознавањем са изгледом нота, место тонова 

у Це- дуру, који смо записивали и певали, и информативно везивали основне појмове 

за темпо и динамику за одговарајући музички пример који им је познат. 

Новогодишња приредба обележена је пригодним песмама за ту прилику. 

Једном речју, деца су показала велико интересовање и сарадњу на часовима. 

 

предметни наставник 

Драгана Поповић 

 

 

4.8. ИЗВЕШТАЈ О КОНЦЕРТИМА ЗА ВРТИЋЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

“У посети музичкој школи“ 

 

У школској години 2019/2020. одржано је свега петнаест концерата и то у првом 

полугодишту, у периоду од октобра до децембра.  

У другом полугодишту, концерата није било (уобичајени период март-мај) због настале 

епидемиолошке ситуације изазване Covid-19 вирусом и потпуним престанком редовног 

рада свих школа на територији Србије. 
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У новој школској години 2020/2021. сасвим је неизвесно одржавање концерата, због 

непредвидивих околности и специфичног рада школа у време пандемије, тако да у овој 

школској години, концерата сигурно неће бити. 

У протеклих двадесет година организовао сам и водио програме ових концерата. 

Евиденција о броју одржаних концерата и броју посетилаца, постоји у извештају за 

сваку школску годину посебно. 

Свим професорима, који су били изванредни сарадници и увек спремно подстицали 

своје ученике да наступе на концертима у оквиру ове активности, дугујем и овом 

приликом изражавам велику захвалност за сарадњу. 

Такође, овом приликом, желим да се захвалим целокупном колективу школе на 

указаном поверењу, сарадњи и дивном пријатељству, које су сви испољавали 

протеклих година. 

Одлучио сам да је право време, да се повучем из ове активности, а улогу организатора 

и водитеља препустим некоме од млађих колега/колегиница са уверењем да ће овај 

посао успешно и на опште задовољство наставити. 

 

У Земуну, 01.09.2020.                                                                    спољни стручни сарадник                                                                                                               

Владимир Карлић 

 

 

4.9. ИНТЕРНИ И ЈАВНИ ЧАСОВИ 

 

 

Реализација интерних и јавних часова у школској 2019/2020. је текла по предвиђеном 

плану све до тренутка када је наступило ванредно стање изазвано пандемијом Корона 

вируса и потпуне обуставе наставе и свих акитвности „уживо“. 

 

 

 

4.10. САРАДЊА СА ШКОЛАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И СВЕТУ 

 

У школској 2019/2020. потписани су Протоколи о сарадњи са ОМШ „Божидра Трудић“ 

из Смедеревске Паланке и наставак сарадње са МШ „Јосиф Маринковић“ из Вршца.  

Заједнички наступи наших ученика са ученицима музичких школа у Србији су 

приказани у Извештајима Стручних већа.  

Сарадња са Државним конзерваторијумом Л. В. Собинов из Града Саратова, Русија 

није реализована због увођења ванредног стања. Сарадња је подразумевала заједничку 

организацију пројекта „Међународно такмичење ЗИМЦ“. 

 



 

120 
 

4.11. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

У оквиру манифестације Земунске музичке вечери које наша школа организује у 

сарадњи са Општином Земун, организовани су следећи концерти: 

- Дани европске баштине, одржан концерт под насловом «Уметност и забава на 

(не)класичан начин» на ком су наступили ученици школе, 28.9.2019.   

- Душан Марковић, клавир, 30.10.2019. 

- Вече савременe португалске музике за виолину и клавир у извођењу ученика и 

професора школе са гостима из иностранства: Сања Репше (виолончело) и Александра 

Павлович (клавир), 26.12.2019. 

- Гудачки квартет Пандора, 16.1.2020. 

  

Увођењем ванредног стања, није било могуће организовати концерте од марта до јуна 

2020. године 

 

 

 

5.  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

 

5.1. „ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА- 80 ГОДИНА ШКОЛЕ“ 

 

Активности овог пројекта, предвиђене Годишњим планом рада школе за шк. 

2019/2020., су у потпуности спроведене и додатно разрађене. Од планираних 

активности, једино концерт који је био предвиђен у сарадњи са развојним вртићем 

Венчић, ПУ Савски венац, није одржан јер нису постојали одговарајући организациони 

услови. У оквиру Прославе јубилеја- 80 година школе реализоване су следеће 

активности: 

- Концерт Одсека за хармонику, 25.11.2019. у 19 часова, Сала МШ «Коста 

Манојловић» 

- Концерти Одсека за клавир 

2.12.2019. у 20 часова, Италијански институт за културу 

6.12.2019. у 19 часова, Сала МШ «Коста Манојловић» 

- Концерт Одсека за гитару, 3.12.2029. у 19 часова, Сала МШ «Коста Манојловић» 

- Свечани концерт ученика свих одсека, 4.12.2019. у 19 часова, Сала МШ «Коста 

Манојловић» 

- Концерт Дувачког одсека, 9.12.2019. у 20 часова, Артгет галерија КЦБ 

- Концерти гудачког одсека 10.12. и 11.12.2019. у 19 часова, Сала МШ «Коста 

Манојловић» 

- Свечани концерт ученика свих одсека, 14.12.2019. у 20 часова, Сала Београдске 

филхармоније 

- Концерт Одсека за соло певање, 17.12.2019. у 19:30 

- Свечани концерт Велика дворана КНУ, 23.12.2019. у 20 часова 
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- потписан је Протокол о сарадњи са ОМШ «Божидар Трудић» из Смедеревске 

Паланке. Сарадња је остварена кроз заједнички концерт посвећен Кости Манојловићу у 

коме су учествовали ученици наше школе, школе из Смедеревске Паланке, одакле 

потиче и Коста Манојловић, и МШ «Коста Манојловић» из Смедерева. Почасни гости 

концерта су били потомци Косте Манојловића 

- у циљу промоције Јубилеја, израђен је поклон материјал са штампом слогана 80 

ГОДИНА РАДОСТИ МУЗИЦИРАЊА на оловкама и цегерима 

- креиран је филм са некадашњим и садашњим ученицима школе и премијерно је 

пуштен у оквиру завршног концерта одржаног у великој сали КНУ. Коначна верзија се 

налази на You Tube каналу школе. 

-концерти на којима су наступили ученици са свих одсека су снимљени и постављени 

на You Tube канал школе. 

- сви догађаји су били изузетно посећени. Најављивани су и промовисани путем сајта и 

Фејсбук странице школе. 

 

 

 

 
 

5.2. „КВИЗУМ – МУЗИЧКИ КВИЗ“ 

 

Пројекат није спроведен због насталог ванредног стања изазваног Корона вирусом. 
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5.3. „МУЗИКУ ВИДИМ“ 

 

Активности овог пројекта, предвиђене Годишњим планом рада школе за шк. 

2019/2020., су у потпуности спроведене. Поводом обележавања Дана белог штапа, 

организован је концерт 15.10.2019. на коме су наступили слепи и слабовиди ученици 

школе из класе наставника Данијеле Петровић, наставник школе Данијела Петровић и 

Оркестар полиције МУП РС. Поклоне за ученике је обезбедило предузеђе „Медела“ и 

Висока школа социјалног рада. Сам догађај су подржали својим присуством Ана 

Јоксимовић, помоћник директора школе „Вељко Рамадановић“ и др Ивана Ристић, 

професор и шеф катедре за окупациону терапију Високе школе социјалног рада.  

Штампање нотне литературе на Брајевом писму је настављено и у овој школској 

години. Списак урађене литературе се налази у Извештају Нотографа у склопу овог 

Годишњег извештаја о раду школе.  

 

5.4. „МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „Zemun International Music Competition“ 

 

Активности овог пројекта, предвиђене Годишњим планом рада школе за шк. 

2019/2020., су делимично спроведене. Потпуна реализација је изостала услед ступања 

на снагу ванредног стања изазваног Корона вирусом. Активности су реализоване од 

септембра 2019. до почетка марта 2020. и подразумевају следеће: 

 

- извршене су измене и допуне регулативе Такмичења, и то Правилника такмичења, 

Правилника о раду жирија и Пропозиција. Коначне верзије докумената се налазе на 

званичном сајту такмичења www.zemuncompetition.com   

- такмичење је проширено увођењем дисциплине ДРВЕНИ ДУВАЧИ- флаута и 

кларинет 

- остварена је сарадња са локалном заједницом. Председништву такмичења се 

придружила Марија Николић, саветник на пословима културе, вере и спорта, из 

Општине Земун 

- у циљу додатне промоције, отворена је званична фејсбук страница такмичења и 

постављени материјали 

- ажуриран је сајт на српском и енглеском језику у складу са горе наведеним изменама 

и допунама 

- организована је кампања за обезбеђивање спонзорства у погледу потраживања 

финансијске помоћи за обезбеђивање авионских карти за чланове жирија. Предузећа у 

оквиру локалне заједнице су се одазвала позиву и купљене су повратне авионске карте 

за чланове жирија који је требало да допутују из Словеније, Француске и Русије.  

- креиран је промотивни материјал у виду флајера који су упућени школама у Србији и 

иностранству како би се такмичари пријавили за учешће.  

 

Активности су стопиране услед потпуне обуставе рада и увођењем ванредне ситуације 

и реализација пројекта је одложена до испуњавања услова за одржавање. 

 

 

помоћник директора 

Неда Алексић 
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5.5. УЧЕШЋЕ У АКТИВНОСТИМА УНЕСКО КЛУБА 

У школској 2019/2020. години реализовани су на следећи начин програмски садржаји 

Унеско клуба у МШ “Коста Манојловић“: 

 

Редни 

број 

 

Програмски садржај 

 

Време 

Носиоци 

остваривања 

програма 

 

1. 

 

Израда паноа Унеско клуба са 

информацијама битним за 

студијско путовање за време 

пролећног распуста 

 

 

Септембар 

 

Весна Смиљанић, 

управа школе 

није реализовано 

 

2. 

 

Сајам књига 2019 – посета 

 

Октобар 

 

Весна Смиљанић, 

Соња Ђукић 

реализовано 

 

3. 

 

Посета музеју Етнографском 

музеју 

 

Новембар 

 

Весна Смиљанић, 

Србислава Вуков 

није реализовано 

 

 

4. 

 

Посета Југословенском 

драмском позоришту - 

представе 

 

Децембар 

 

Весна Смиљанић 

није реализовано 

 

 

5. 

 

Посета Историјском  музеју 

Србије, Конак кнеза Милоша  

у  Топчидеру 

 

Јануар 

 

Весна Смиљанић, 

Србислава Вуков 

није реализовано 

 

 

6. 

 

Предавања о пушењу и дроги 

 

Март 

 

Весна Смиљанић 

није реализовано 

 

 

7. 

 

Студијско путовање 

 

Март 

 

Весна Смиљанић 

није реализовано 
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8. 

 

Обележавање Дана планете 

Земље  

(пано у школи) 

 

Април 

 

Весна Смиљанић 

није реализовано 

 

 

9. 

 

Посета Историјском музеју 

 

Мај 

 

 

Весна Смиљанић 

није реализовано 

 

  

У Београду, 31.08.2020. године                                                            предметни наставник 

  Весна Смиљанић 

 

 

 

6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА - Синдикат „Независност“ 

 

 

Синдикат „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“ 

Место: Земун 

 

Септембар 2019. 

Синдикат „Независност“ МШ „Коста Манојловић“  одржао је 3. септембра 2019.  

једночасовни штрајк упозорења због ситуације у просвети са захтевима повећања 

плата. 

 

Октобар 2019. 

- Чланови синдиката су обавили систематски преглед у Еуромедику. 

 

Новембар 2019. 

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

одржаној  15.11.2019. донео је следеће одлуке: 

1. Са рачуна синдиката колегама који имају децу до 11 година старости ове године  

биће исплаћен повећан  износ од 3.000  динара (по детету, дакле 6.000 за колеге 

који имају двоје деце тог узраста) за куповину новогодишњих пакетића који ће 

бити уручени после дечије представе у школи.  Укупно  је  за ту намену утрошено   

48.000 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 

21.000 динара. 
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Децембар 2019. 

 

Извршена је исплата опредељеног новца  за пакетиће и помоћ ненаставном особљу: 

- помоћ за смртни случај 

- накнада благајници  школе за обраду налога за стављање административне забране 

 

Фебруар 2019. 

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

одлуку о прихватању завршног рачуна синдиката за 2019. годину; 

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

Синдиката „Независност“ МШ „Коста Манојловић“  Агенцији за привредни регистар;  

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

„Коста Манојловић“  је добио потврду  о  уредној  регистрацији; 

- Одржана је седница Надзорног одбора, који је прихватио завршни рачун за 2019. 

годину. 

 

Март 2020. 

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

одлуку  да се са рачуна синдиката уплате трошкови књиговодствених услуга  ради 

израде завршног рачуна рачуноводственој  агенцији Ј.С.  у  износу од 17.000 динара. 

 

Април, мај и јун  2020.  

Синдикат „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“ обуставио је активности због 

ванредног стања. 

 

Јул 2020. 

Исплаћена је помоћ члану синдиката због смртног случаја у породици. 

 

Август 2020. 

Одржан је кратак састанак синдиката и подељен материјал (оловке и блокови) за 

почетак нове школске године. 

 

Закључак 

Главни повереник  Синдиката „Независност“   МШ „Коста Манојловић“, Мирјана 

Латић, присуствовала је редовно седницама ГСПРС „Независност“  у школској управи 

Београд и поступала у складу са одлукама централе, као и седницама Главног одбора 

Синдиката „Независност“. 

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, присуствовала је редовно седницама 

Школског одбора МШ „Коста Манојловић“.  

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, редовно је на седницама Синдиката 

обавештавала чланове о стању на банковном рачуну. 

Синдикат „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“  на дан 07.09.2020. броји  68 

чланова.  

Одржано је  3 седнице синдиката и 3 седнице одбора повереника, као и 1 седница  

надзорног одбора. 
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Tоком  2019-2020. године, Синдикат МШ “Коста Манојловић“  је вршио исплате 

солидарне помоћи за чланове синдиката који су имали смртни случај у породици – 

сваком у износу од 7.000 динара. Ове године на срећу није било пуно смртних 

случајева.     

 

 

У Земуну  01.09.2020.                                                               главни повереник Синдиката 

  МШ „Коста Манојловић“       

                                                                                                                  Мирјана Латић   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

“Види свет очима музике“ 

 

 

 

 

 

 

У Београду – Земун, 05.09.2020.                                                               директор школе 

мр Зорица Вукосављевић                



 

 
 

 


