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1. УВОДНИ ДЕО 

1.1. Оствареност задатака и циљева 
САДРЖАЈ 

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

задатке за 2020/21. годину. 

 

1.2. Просторна организација 
САДРЖАЈ 

У школској 2020/2021. години уписано је 1113 (889 ученика ОШ и 179 ученика СМШ), 

забавиште 30 и у вртић 14 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 општеобразовна 

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 
САДРЖАЈ 

У овој школској години наставу су изводила 122 наставника, 4 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 
САДРЖАЈ 

 

Васпитно-образовни рад je остварен са скраћеним часоваима групне наставе и 

редовним часовима (уобичајене дужине) индивидуалне наставе. Део часова је услед 

неповољне епидемиолошке ситуације одржан на даљину. Оцењивање је вршено у школи. 

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. Концерти који су били у организацији школе су концерт у Градском парку 

Земуна, концерт на Коларцу и неколико концерата класе у различитим салама града. Школа је 

успешно сарађивала са школама из Београда и Србије. Ученици и наставници школе освојили 

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

уметничких достигнућа. 
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2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
САДРЖАЈ 

2.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

У току школске 2020/21. одржано је шест седница школског одбора.  

Прва седница одржана је 14.09.2020. у великој сали школе са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника о одржаној седници 26.08.2020. електронским путем 

2. Усвајање и доношење докумената школе: 

- извештај о раду школе 2019/20., 

- извештај актива за развојни план 2019/20., 

- извештај о раду школског одбора 2019/20., 

- извештај о раду директора школе 2019/20., 

- извештај о остваривању плана стручног усавршавања 2019/20. 

- извештај о самовредновању школе 2019/20., 

- предлог за коришћење уџбеника и стручне литературе за основну и за средњу школу 

за школску 2020/21. годину 

- годишњи план рада школе за 2020/21., план рада директора школе за 2020/21., план 

рада школског одбора за 2020/21. и план рада о самовредновању школе за школску 

2020/21. годину. 

3. Предлог члана школског одбора за формирање тимова у школи (члан школског одбора 

који се прикључује школске 2020/21. године у рад тима за развој међународних 

компетенција и предузетништва, потом члан школског одбора који се школске 2020/21. 

године укључује у рад тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања 

и занемаривања, члан школског одбора који се школске 2020/21. укључује у рад тима 

за инклузивно образовање и члан школског одбора који се школске 2020/21. укључује 

у рад тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе. 

4. Интерни акт о јавним набавкама. 

5. Усвајање школског програма. 

На прелог председника школског одбора професора Александра Буркерта, једногласно 

је дневном реду додата и шеста тачка „Разно“. 

Сви извештаји, планови рада школе и одлуке једногласно су усвојени. Тиму школе за 

развој међународних компетенција и предузетништва прикључио се члан школског одбора 

Милкица Братић, затим Тиму за безбедност и заштиту ученика прикључио се члан школског 

одбора Милија Љубисављевић, потом у рад Тима за инклузивно образовање укључио се члан 

школског Милкица Братић и у рад Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе 

прикључио се члан школског одбора Војислав Недељковић.  

Првој седници школског одбора присуствовало је седам чланова. 

Друга седница школског одбора одржана је 09.10.2020. електронским путем услед 

специфичне епидемиолошке ситуације у нашој земљи, и то са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне прве седнице школског одбора одржане 14.09.2020. 

2. Усвајање правилника о похваљивању и о награђивању ученика. 

Правилник о похваљивању и о награђивању ученика благовремено је достављен 

електронским путем свим члановима школског одбора. Обе тачке дневног реда су једногласно 

усвојене.  

Другој седници школског одбора присусутвовало је осам чланова. 

Трећа седница школског одбора је одржана 03.12.2020. електронским путем због 

специфичне епидемиолошке ситуације и то са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника о одржаној претходној другој седници школског одбора. 
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2. Усвајање измене оперативног плана рада школе у периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. 

услед драстичног погоршања епидемиолошке ситуације у земљи. 

Материјал са садржајем обе тачке дневног реда је благовремено достављен 

електрнским путем свим члановима школског одбора. Обе тачке дневног реда су једногласно 

усвојене. Трећој седници су присуствовали сви чланови школског одбора. 

Четврта седница школског одбора одржана је 22.01.2021. електронским путем из 

епидемиолошких разлога ширења вируса ковид 19. Четврта седница је садржала следећи 

дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходно одржане треће седнице школског одбора 

2. Усвајање финансијског извештаја за 2020. годину 

3. Усвајање финансијског плана за 2021. годину 

4. Усвајање извештаја о попису школске имовине за 2020.годину. 

Све тачке дневног реда једногласно су усвојене. Четвртој седници присуствовало је 

шест чланова. 

Пета седница школског одбора одржана је 19.04.2021. електронским путем из 

епидемиолошких разлога, са следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са четврте седнице школског одбора 

2. Усвајање плана јавних набавки 

3. Усвајање извештаја директора школе за прво полугодиште школске 2020/21.године 

4. Информација о финансијском управљању и контроли. 

Све тачке дневног реда једногласно су усвојене. Петој седници присуствовало је осам 

чланова школског одбора. 

Шеста седница школског одбора одржана је дана 06.07.2021. електронским путем са 

следећим дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне пете седнице  

2. Усвајање допуне статута школе 

3. Усвајање извештаја о реализацији развојног плана школе од 2016. до 2021. године 

4. Доношење развојног плана школе за период од 2021. до 2026.године 

5. Информација о успеху ученика. 

Све тачке дневног реда једногласно су прихваћене и усвојене. Шестој седници присуствовало 

је шест чланова.  

 

У Београду, дана 02.09.2021. 

председник школског одбора 

Александар Буркерт 

 

записничар 

Оливера Стамболић 
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2.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
САДРЖАЈ 

 
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  

 

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.  

  

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 написане су кључне смернице 

које су упућене 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) 
Постављен је 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 вршила директор школе у 

сарадњи са помоћницима. (Прилог: Предлози за 

унапређивање наставе упућене од стране директора 

школе ) 

Уведено је савремено планирање по тематским целинама, 
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са акцентом на реализацији циљева и исхода програма 

предмета (а не на реализацији садржаја).  

- Инсистира се да се на сваком часу 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.  

Подстиче се, када год је то могуће, сарадња са другим 

школама и институцијама и подстиче се сарадња и размена 

искустава и ширење добре праксе у школи и заједници. 

(Више о овој теми под тачком 4.4 овог извештаја) 

- Ученички парламент (Прилог: записници са састанака)  

05. 09. 2020. састанак Ученичког парламента  

27. 05. 2021. састанак Ученичког парламента 

- Одржани мастер класови:  

* Владимир Милошевић- клавир 

* Панта Величковић - виола 

* Ненад Радић - клавир 

- 27. 01. 2020. прослава славе Свети Сава (у условима које 

је захтевала епидемилошка ситуација) 

- Организација у учешћу ученика на Републичком 

такмичењу 

- Организација у учешћу ученика на Фестивалу  

- 21. 06. 2021. Подела диплома и награда за најуспешније 

ученике 

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.  

  

- У току ванредног стања дата су јасна, писмена упутства 

ненаставном особљу како треба да поступају (Прилог) 

- Направљена јасна организација рада чистачица (Прилог: 

табела са радним временом и организацијом чистачица) 

- Направљена су упутства за помоћно особље везана за 

борбу против корона вируса. (Прилог: Мере против корона 

вируса)  

- Редовно слање Ковид извештаја руководиоцу актива 

директора средњих школа Земуна 

- Континуирано праћење здравственог стања ученика који 

су били у изолацији због потенцијалног заражавања 

Корона вирусом.  

1.3. Развој и обезбеђивање 

квалитета наставног и 

васпитног процеса у школи 

Опис стандарда: Директор 

обезбеђује и унапређује 

квалитет наставног и 

васпитног процеса.  

- 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: Zemun International Music 

Competition 

* Састанци са члановима Организационог одбора 

* Активности око проналажења донатора за такмичење 
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* 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, руски (цео сајт) хрватски, мађарски, 

немачки, бугарски, македонски, словеначки (позивно 

писмо) 

* Ажурирање сајта такмичења 

* Куповина авионских карата за чланове жирија  

* организација смештаја и хране за жири 

* Састанак са Удружењем композитора Србије 

* Припрема и штампа књижица за такмичење 

* Припрема диплома и медаља за такмичаре  

* Припрема поклона за такмичаре (донација или куповина) 

* Проналажење спонзора за поклоне за такмичаре 

* Организација дежурних наставника и дежурних ученика 

* Гостовање на телевизији – промоција такмичења 

* Комплетно извођење самог такмичења 

- Израда новог Развојног плана школе за период од 2021. 

до 2026. године 

1.4. Обезбеђивање 

инклузивног приступа у 

образовно-васпитном 

процесу 

Опис стандарда: Директор 

ствара услове и подстиче 

процес квалитетног 

образовања и васпитања за 

све учен.  

  

 

Активности око ученика који су на ИОП-у: 

- Израда ИОП-a за девет ученика (троје на ИОП-у 1, троје 

на ИОП-у 2 и троје ученика на ИОП-у 3) 

- 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 

професоре са свим неопходним информацијама о начину и 

роковима израде ИОП-а и евалуација,обавезама 

предметних професора, 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) 

- Састанак Тима за инклузију  

(Прилог: записник) 

Одржан је састанак Тима за инклузивно образовање у 

првом полугодишту 

Напомена: о свим састанцима тимова постоји 

документација (школски психолог водила је све 

записнике, записници су заведени) 

1.5. Праћење и подстицање 

постигнућа ученика  

Концерти поводом Дана школе (ови концерти су 

одржани онлајн): 
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Опис стандарда: Директор 

прати и подстиче ученике на 

рад и резултате.  

 

- Мешовити концерт 04. децембрa, 

- Дечији концерт 07. децембра, 

- Концерт клавирског одсека 10. децембра, 

- Концерт гудачког одсека 14. децембра, 

- Концерт одсека за хармонику 16. децембра, 

- Концерт ученика Музичке продукције 

Концерти школе који су одржани уживо: 

- Концерт у Земунском парку 

- Коларац 

- Дом војске – концерт класе Ане Јовановић 

- Дом војске – концерт ученице Милице  

- Одељенска већа (Прилози: записници)  

09. 11. 2020. I, II, III, IV средње 

16. 12. 2020. I, II, III, IV средње 

09. 04. 2021. I, II, III, IV средње 

26. 05. 2021. IV средње 

28. 06. 2021. I, II, III средње 

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.  

- Израда годишњег плана рада школе (доказ: документ 

школе) 

- Израда глобалних и оперативних планова свих 

наставника до 15. 09. 2020. (доказ CD) 

2.2. Организација установе  

Опис стандарда: Директор 

обезбеђује ефикасну 

организацију установе.  

- 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) 

05. 09. 2020. Родитељски састанак за ученике средње 

школе (Прилог: записник) 

09. 09. 2020. Савет родитеља (Прилог: записник) 

09. 09. 2020. Седница Наставничког већа (Прилог: 

записник) 
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14. 09. 2020. Школски одбор (Прилог: записник) 

 

ОКТОБАР:  

Направљен План за месец октобар (прилог) 

02. 10. 2020. Седница Наставничког већа (Прилог: 

записник) 

19. 10. 2020. Педагошки колегијум (Прилог: записник) 

 

НОВЕМБАР:  

Направљен План за месец новембар (прилог) 

10. 11. 2020. Седница Наставничког већа (Прилог: 

записник) 

 

ДЕЦЕМБАР 

Направљен План за месец децембар (прилог) 

01. 12. 2020. Писмо шефовима 

03. 12. 2020. Писмо шефовима (награђивање професора) 

18. 12. 2020. Седница Наставничког већа (Прилог: 

записник) 

ЈАНУАР 

Направљен План за месец јануар (прилог) 

18. 01. 2021. Педагошки колегијум (Прилог: записник) 

22. 01. 2021. Школски одбор (Прилог: записник) 

 

ФЕБРУАР 

Направљен План за месец фебруар (прилог) 

12. 02. 2021. Организациони одбор такмичења (Прилог: 

записник) 

22. 02. 2021. Организациони одбор такмичења (Прилог: 

записник) 

22. 02. 2021. Педагошки колегијум (Прилог: записник) 

 

МАРТ 

Направљен План за месец март (прилог) 

05. 03. 2021. Присуство Активу клавириста 

05. 03. 2021. Савет родитеља (Прилог: записник) 

 

АПРИЛ 

Направљен План за месец април (прилог) 

14. 04. 2021. Седница Наставничког већа (Прилог: 

записник) 

14. 04. 2021. Школски одбор (Прилог: записник) 

27. 04. 2021. Педагошки колегијум (Прилог: записник) 

27. 04. 2021. Организациони одбор такмичења (Прилог: 

записник) 

 

МАЈ 

Направљен План за месец мај (прилог) 

17. 05. 2021. Учешће на активу теоретичара 
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ЈУН  

Направљен План за месец јун (прилог) 

01. 06. 2021. Састанак у одељењу Вељко Рамадановић 

16. 06. 2021. Седница Наставничког већа (Прилог: 

записник) 

22. 06. 2021. Организациони одбор такмичења (Прилог: 

записник) 

 

ЈУЛ 

02. 07. 2021. Седница Наставничког већа (Прилог: 

записник) 

06. 07. 2021. Школски одбор (Прилог: записник) 

05. 07. 2021. Савет родитеља (Прилог: записник) 

 

АВГУСТ 

Направљен План за месец август (прилог) 

20. 08. 2021. Седница Наставничког већа 

30. 08. 2021. Педагошки колегијум 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ САСТАНЦИ ТИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ: РАДА ШКОЛЕ 

23.08.2020. - израда годишњег плана рада Тима за 

самовредновање рада школе 

19.11.2020. - допуна годишњег плана рада Тима за 

самовредновање (корекција и усвајање анкете за ученике о 

квалитету наставе на одсеку музичке продукције) 

07.04.2021. - упознавање са предлозима координатора 

тима за нови развојни план 

САСТАНАК ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ - УЖИВО 

(реализоваће се сутра) 

13.04.2021. - усвајање и допуна предлога координатора 

тима за нови развојни план 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ САСТАНЦИ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

23.02.2021. - прикупљање предлога за нови Правилник о 

преласку ученика на школовање по ИОП3 

31.03.2021. - усвајање предлога за прелазак на школовање 

по ИОП1 за предмет хармонија 

 

- Састанци тимова, организациони одбор такмичења 

- Израда Плана рада директора где је јасно назначено које 

активности ко има током године и време реализације тих 

актовности 

- Зелена свеска за салу - организација коришћења свечане 

сале 

- Осмишљавање начина бележења слободних дана 

наставника током године 
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- Осмишљавање бележења молби ученика и њихово 

праћење 

- Организација рада школе током ванредне ситуације 

- Израда и слање Школској управи Оперативних планова 

за новонастале ситуације` 

2.3. Контрола рада установе  

Опис стандарда: Директор 

обезбеђује праћење, 

извештавање, анализу 

резултата рада установе и 

предузимање корективних 

мера.  

  

- Упознавање запослених са новим Наставним планом и 

програмом за средње музичке школе на седници 

Наставничког већа 

- Посете часовима преко Гугл учионице и Мајкрософт 

Тимса 

- Часове су посећивали психолог, педагог школе, 

помоћници и директор школе (Прилог: извештаји са 

посећених часова)  

- Формиран Тим за уношење података и проверу ес 

дневника 

- 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.  

  

- Сви записници са састанака Школског одбора, 

Педгошког колегијума, седница Наставаничког већа, 

Савета родитеља... се налазе у зборници на оређеном 

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. 

- Директор се стара за контролу редовног вођења 

документације: Педагог школе је више пута током године 

контролисала папирне дневнике за средњу школу, као и ес 

дневник за основну школу.  

2.5. Управљање системом 

обезбеђења квалитета 

установе  

Опис стандарда: Директор 

развија и реализује систем 

осигурања квалитета 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  

Опис стандарда: Директор 

обезбеђује потребан број и 

- Проналажење замене за колега које су користиле 

боловање, оболеле од корона вируса или који су 

морали да буду у изолацији. 

- Писање мелова Школској управи - потреба за 

новим местом за теоретске предмете 
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одговарајућу структуру запослених у 

установи.  

 

- Одласци у пензију 

- Изпити за лиценцу, додељени 

ментори 

- Писање писма Министарству просвете - потреба 

за накнадних 50% домара и 400% чистачица 

- 10. 06. 2021. Присуство часу за добијање лиценце 

за Исидору Драмићанин 

3.2. Професионални развој 

запослених  

Опис стандарда: Директор 

обезбеђује услове и подстиче 

професионални развој запослених. 

- Септембар 2020. Семинар за професоре – 

“Имплементација Office 365 у организацију рада 

шкле и примена у настави“; 

- Новембар 2020. Семинар WEB семинар„ ИС 

Доситеј – нови правилници“; 

- Новембар 2020. Семинар за професоре – Обука за 

рад у рачунарском програму; 

- Децембар 2020. WEB семинар за директора школе 

- WEB семинар ЈИСП 

- Гитар Арт фестивал – семинар за гитаристе 

- Докторски концерт Дине Хаџиомеровић 

- Од 13. до 15. маја 2021. учешће на стручном скупу 

за директоре (у организацији Друштва директора) 

на Сребрном језеру 

- Од 22. до 24. августа 2021. године учешће на 

стручном скупу за директоре у Врњачкој Бањи. 

3.3. Унапређивање међуљудских 

односа  

Опис стандарда: Директор ствара 

позитивну и подржавајућу радну 

атмосферу.  

 

- 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;  

- Користи различите начине за 

мотивисање запослених;  

У нашој школи, пресек успеха се констатује када је 

Дан школе (04. децембар) . Тако је било и 2020. 

године, када су додељене награде најуспешнијим 

професорима,  

- 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 домаћим и 

међународним такмичењима. 
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- Препознаје квалитетан рад 

запослених и користи различите 

облике награђивања, у складу са 

законом и општим правним актима.  

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 род. 

09. 09. 2020. Савет родитеља бр. 1 (Прилог: 

записник) 

03. 12. 2020. Савет родитеља бр. 2 (Прилог: 

записник) 

05. 03. 2021. Савет родитеља бр. 3 (Прилог: 

записник) 

05. 07. 2021. Савет родитеља бр. 4 (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) 

- Редовна сарадња са Домом ученика – решавани 

проблеми око организације наставе због короне на 

почетку школске године  

4.2. Сарадња са органом 

управљања и репрезентативним 

синдикатом у установи  

Опис стандарда: Директор пружа 

подршку раду органа управљања и 

репрезентативном синдикату.  

14. 09. 2020. Школски одбор бр. 1 (Прилог: 

записник)  

09. 10. 2020. Школски одбор бр. 2 (Прилог: 

записник) – електронска седница 

03. 12. 2020. Школски одбор бр. 3 (Прилог: 

записник) – електронска седница 

22. 01. 2021. Школски одбор бр. 4 (Прилог: 

записник) – електронска седница 

19. 04. 2021. Школски одбор бр. 5 (Прилог: 

записник) – електронска седница 

06. 07. 2021. Школски одбор бр. 6 (Прилог: 

записник) – електронска седница 

- Репрезентативном синдикату је омогућено да 

несметано делује.  

- Представник синдиката присуствује свим 

седницама Школског одбора.  

- Састанци синиката нису одржани у првом 

полугодишту.  
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4.3. Сарадња са државном управом 

и локалном самоуправом  

Опис стандарда: Директор 

остварује конструктивну сарадњу са 

органима државне управе и локалне 

самоуправе.  

  

4.4. Сарадња са широм заједницом  
Опис стандарда: Директор 

промовише сарадњу установе на 

националном, регионалном и 

међународном нивоу.  

  

Сарадња са Општином Земун: 

- Ове године се због епидемиолошких разглога није 

одржала манифестација «Дани европске баштине« 

коју покреће Општина Земун. 

- ЈУЛ 2021. одржан концерт у оквиру 

манифестације Земунске музичке вечери, коју 

иначе подржава Општина Земун - ФЛАУТЕ  

- Остварен је договор са Општином Земун око 

међународног такмичења Zemun International 

Music Competition које треба да се одржи у мају 

2021. године.  

Сарадња са другим школама и институцијама 

Сарадња на нивоу актива директора и ЗМБШС: 

29. 10. 2020. Актив директора (МШ ''С. Бинички'') 

18. 06. 2021. Актив директора (МШ ''Станковић'') 

02. 07. 2021. Актив директора (МШ ''Н. Поповић'') 

28. 08. 2021. Актив директора (МШ ''К. 

Манојловић'') 

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.  

  

 

- У јануару 2021. месецу израђен финансијски план 

установе, који је усвојен од стране Школског 

одбора 

Израђен извештај за Финансијску унутрашњу 

контролу (ФУК) 

- Оформњена радна група за ФУК 

- У децембру 2020. Одрађен попис имовине за 

текућу годину  

5.2. Управљање материјалним 

ресурсима  

Опис стандарда: Директор 

ефикасно управља материјалним 

ресурсима.  

  

 

Радови у школи: 

- Септембар 2020. Радови на водоводу 

(Рамадановић и матична зграда) 

- Септембар 2020. Електо радови (Рамадановић и 

матична зграда) 

- Октобар 2020. Поправка клавирске столице 

- Новембар 2020. Поправка прозора на згради 

школе 

- Поправка и тапацирање столица 

- Замена прозора 6 комада 

- Роло уавесе на новим прозорима 6 комаца 

- Замена улазних врата у одељењу Вељко 

Рамадановић 

- венецијанери у собама у одељењу Вељко 

Рамадановић 

- Молерски радови у одељењу Вељко Рамадановић 

- Столарски радови у матичној згради 
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Поправке и набавка инструмената: 

- Одржавање инструмената – жице за гитаре, 

октобар 2020; 

- Поправка клавира, октобар 2020. 

- Купљене су две хармонике 

- Комплетна репарација клавира у соби број 16 и 34 

Поправка компјутера за унапређење наставе: 

- Делови и сервис рачунара новембар 2020; 

- Делови и сервис рачунара јануар 2021. 

5.3. Управљање 

административним процесима  

Опис стандарда: Директор 

ефикасно управља 

административним пословима и 

документацијом.  

 Индикатори:  

  

Провера документације: дневника, матичних књига, 

испитних записника, ђачких књижица 

- Уношења података у ЈИСП -информационог 

система Министарства просвете 

- Редовно ажурирање ГАЛИСА - нашег интерног 

система - подаци о ученицима 

- Контрола рада у ес дневнику за основну музичку 

школу 

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.  

  

Нови правилници који су донесени од стране 

Министартва, а са којима је упознат директор 

школе: 

- Редовно слање ПРМ образаца  

КОНКУРСИ за места на неодређено време: 

Чека се сагласност Владе Републике Србије 

- 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.  

Нови правилници које је донео Школски одбор 

наше школе: 

- Правилник о награђивању ученика, октобар 2020. 

године 

6.3. Примена општих аката и 

документације установе  

 Опис стандарда: Директор 

обезбеђује поштовање и примену 

прописа, општих аката и 

документације установе.  

 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ:  

У октобру 2020. године стигло решење које 

потврђује да смо поступили по налогу 

инспекцијског надзора 

- 24. 05. 2021. редован инспекцијски надзор – 

школа оцењена са минималним ризиком – оцена 

94% успешности 

 

директор 

мр Зорица Вукосављевић 
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2.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
САДРЖАЈ 

 

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

евалуацијом активности које су предвиђене Годишњим планом рада школе за школску 

2020/2021. годину и допуњен активностима које су се додатно реализовале, а нису саставни 

део Годишњег плана рад школе за школску 2020/2021. годину. 

Горан Стојановић, ангажован са 100% радног времена као помоћник директора 

 

 

Област 

 

Активности 

 

Време реализације 

Програмирање, 

планирање и 

извештавање 

1. Израда Извештаја о раду школе за шк. 

2019/2020. 

2. Израда Годишњег плана рада школе за 

школску 2020/2021 

Септембар 2020. 

1. Ажирирање сајта и ФБ странице 

школе (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. Члан Педагошког колегијума 

3. Аплокација есДневник – координатор 

4. Апликација Офис 365 – 

администратор 

5. Апликација Тимс - администратор 

6. Члан Председништва и координатор 

Организационог тима пројекта 

“Међународно такмичење Zemun Inter-

national Music Competition” 

7. Члан Тима за организацију и 

координатор пројекта“Прослава 

јубилеја- Дан школе” 

По потреби, у току 

целе школске године 

(детаљни опис 

спроведених 

активности у оквиру 

Извештаја наведених 

стручних органа, 

тимова и 

Педагошког 

колегијума) 

Сарадња 

са локалном 

заједницом 

1. Организација концерата у оквиру 

манифестације “Земунске музичке 

вечери” 

2. Успостављање сарадње са Општином 

Земун у оквиру пројекта 

“Међународно такмичење Zemun Inter-

national 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 

 

1. Израда и припрема есДневика септембар 2020. 
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Организација и увид у 

педагошки рад 

наставника 

2. Израда упутства о приступу и раду 

наставника у апликацији есДневник 

3. Израда и припрема налога наставника 

и ученика школе у апликацији Офис 

365 

4. обезбеђивање донације рачунара и 

антене за појачање интернет сигнала 

за кућицу 

5. куповина и инсталирање сервера за 

чување података школе 

6. организација интернет мреже у целој 

школи (матична зграда) 

У току школске 

године 

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. 

2. Организација доделе награда за 

ученике: израда и попуњавање 

диплома, набавка поклона (имена 

награђених ученика се налазе у 

извештајима Стручних већа) 

Јун 2021. 

3. Организација доделе Годишњих 

награда наставницима (имена 

награђених наставника се налазе у 

извештајима Стручних већа) 

Децембар 2020. 

Стручно усавршавање 

1. Стручни скуп – вебинар 

Подршка ученицима у онлајн учењу 

(Завод за унапређивање образовања 

и васпитања, број одлуке: 920-

4/2021, код: 596) 

2. Конференција: Култура – повезница 

Србије и света 

Током школске 

године. 

 

помоћник директора 

Горан Стојановић 
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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 2020, 

Август 2021. 

Сарадња са прваником школе у вези са 

тумачењем Закона и аката школе 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

Учествовање у организацији Дана школе 
Новембар, Децембар 

2020 

Учешће у одлучивању поводом 

награђивања наставника 
Децембар 2020 

Учешће у одлучивању начина вођења 

педагошке евиденције наставника 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

Организовање помоћи наставника у 

коришћењу електронског дневника за 

основну музичку школу 

Септембар 2020 – 

Мај 2021. 

Разматрање и 

решавање 

организационих 

питања у 

координацији са 

директором на основу 

делегираних 

дужности 

Организација набавке дневника за средњу 

музичку школу 

Септембар 2020. 

Ажурирање података у информационом 

систему „Доситеј“ 

Септембар 2020 – 

Јануар 2021. 

(Разматрање и 

решавање 

организационих 

питања у 

координацији са 

директором на основу 

делегираних 

дужности) 

Прилагођавање евиденционих података 

школе новом јединственом информационом 

систему просвете ЈИСП 

- организовање прикупљања и уношења 

података о установи 

- организовање прикупљања и уношења 

података о запосленима 

Јануар 2021 – 

Август 2021. 

Прикупљање и ажурирање података за 

израду фондовских листа од руководилаца 

стручних већа 

Мај – Август 2021. 
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Организовање расподеле телефонских 

апарата и картица члановима руководства 

школе 

Јуни – Август 2021. 

Остваривање 

нструктивно-

педагошког увида у 

квалитет васпитно 

образовног рада 

 

Решавање проблема везаних за распоред 

часова 

Септембар, Октобар 

2020. 

Решавање текућих проблема у организацији 

и одржавању наставе 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

Присуство концертима поводом Дана 

школе 
Децембар 2020. 

Попуњавање есДневника подацима који се 

односе на установу, класе, ученике 

Септембар, Октобар 

2020. 

Активно учешће у сталном усавршавању 

координатора и наставника за коришћење 

есДневника и Галиса, ради унапређења 

вођења школске документације  

Септембар 2020 – 

Март 2021. 

Дорада и измена формулара Фондовске 

листе и Класе за потребе рада Стручних 

већа 

Јули, Август 2021. 

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 2020 – 

Август 2021. 

Учешће у раду Стручног актива за школски 

Развојни план (члан) 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

Учествовање у раду 

- Наставничког већа 

- Педагошког колегијума (записничар) 

- Стручном већу наставника теоретских 

предмета 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

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 2021. 

Израда четрдесеточасовне радне недеље за 

запослене за шк. 2019/2020. 
Септембар 2020 
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Учествовање у 

изради прописаних 

докумената школе 

  

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, корепетиције и клавирског дуа 

- СМШ  

Састављање и објављивање на сајту и на 

огласној табли – списка отворених врата за 

родитеље ученика СМШ 

Септембар – 

Октобар 2020; 

Јуни – Август 2021. 

Редовна комуникација са председником 

ЗМБШС, Слађаном Шегавчић поводом 

слања статистичких података о школи 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

Контрола ажурирања сајта и Летописа 

школе 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

Учешће у организацији и ажурирању сајта, 

летописа и фејсбук странице школе 

Септембар 2019 – 

Август 2020 

Редовно ажурирање и публиковање 

Информатора о раду 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

Учествовање у 

спровођењу свих 

врста испита 

Припрема и организација пријемних испита 

за ОМШ 
Април 2021. 

Организација и учествовање у припремама 

и току пријемних испита за ученике СМШ 
Мај 2021. 

Матурски испити 

- Учествовање у организацији матурских 

испита  

- Састављање листе наступа на матурскин 

испитима и слање исте руководиоцима 

стручних већа 

Мај 2021. 

Помоћ руководиоцима стручних већа у 

састављању распореда разредних, 
Мај, Јуни 2021. 
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годишњих, поправних, матурских и 

ванредних испита 

Вођење прописане 

евиденције и 

педагошке 

документације 

Суделовање и корсподенција са надлежним 

службама при МПНТР задужених за 

информациони систем „Доситеј“ 

Септембар 2020 – 

Јануар 2021. 

Суделовање у корсподенција са надлежним 

службама при МПНТР задужених за 

„ЈИСП“ 

Јануар – Август 

2021. 

Учешће у уређивању и редовном 

ажурирању спискова предмета, ученика, 

наставника и стручних сарадника 

Септембар 2020 – 

Август 2021. 

Припрема ученика за 

учешће на 

такмичењима 

Организовање и спровођење додатне 

наставе за ученицу СМШ која се спрема за 

Републичко такмичење 

Помоћ руководиоцу стручног већа 

наставника теоретских предмета у 

састављању потребне евиденције за пријаву 

ученика за Републичко такмичење из 

предмета солфеђо (више категорија), 

теорија музике, хармонија, музички облици, 

контрапункт 

Октобар, Новембар 

2020. 

Стручно 

усавршавање 

Учешће на стручном усавршавању 

„Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању“ 

Учешће на стручном усавршавању „Обука 

за запослене – породично насиље“ 

Април 2021. 

 

помоћник директора  

Александра Каралић 
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2.4. ИЗВЕШТАЈ САВЕТА РОДИТЕЉА 
САДРЖАЈ 

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

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

поводом појаве корона вируса. 

Прва седница Савета родитеља је одржана дана 09. 09. 2020. године 

Представљени су нови чланови Савета. 

На састанку је одлучено да је председник Савета Наташа Нишкић, заменик Весна 

Димић Илић, записничар Милан Чавић, а представник у општинском Савету је Тијана 

Глушица. Изабрани су представници за саставе тимова. 

Једногласно је усвојен Извештај рада школе за 2019/2020. годину и План рада школе за 

2020/2021 (у оквиру којих се налазе и извештај и план рада Савета родитеља) 

Директорка је обавестила родитеље о великим резултатима ученика на домаћим и 

међународним такмичењима и подсетила чланове Савета на изузетно успешно прослављен 

Јубилеј школе. 

Представљен је начин организације рада у наредној школској години. 

Савету је представљено шта је све рађено у школи током лета. 

Директорка је обавестила Савет о законским оквирима и о измени Закона о јавним 

набавкама и да ће интерни акт о јавним набавкама бити усвајан на наредном Школском 

одбору. 

Друга (електронска) седница Савета родитеља одржана је 03. 12. 2020. године 

Због екстремно неповољне епидемиолошке ситуације, родитељима је био представљен 

Оперативни план рада школе за период од 30. новембра до 18. децембра 2020. године за 

основну и за средњу школу.  

Представљени су: рад групне наставе, индивидуалне наставе, распоред часова, 

евалуација, писмене провере, евиденција, радно време школе, епидемиолошке мере. 

Родитељима је представљено како је требало да се организује Дан школе (04. децембар) 

– шест концерата је приказано на званичном youtube каналу школе. 

Трећа (електронска) седница Савета родитеља је одржана дана 05. 03. 2021. 

Услед неповољне епидемилошке ситуације овај састанак Савета родитеља је одржан 

електронским путем. 

Родитељима је представљен Извештај о трошењу средстава ђачког фонда за период од 

01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године. 

Родитељи су обавештени да ће се у мају 2021. године организовати друго међународно 

такмичење Zemun International Music Competition, у периоду од 25. до 30. маја. Представљена 

је комплетна организација такмичења, као и чланови жирија. 

 

председник Савета родитеља 

Наташа Никшић 

 

записничар 

Милан Чавић 
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2.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
САДРЖАЈ 

 

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

председника (у даљем тексту УП.Утврђен је састав УП: 

- I разред: Мићановић Нина,  Банда Илић Илија, Драгосављевић Дијана 

- II разред: Александров Иван, Грујин Огњен, Јовишевић Емилија 

- III разред: Штрбац Анђела, Ђорђевић Андреј, Билановић Јованка 

- IV разред; Јосиповић Стефан, Сабовљевић Никола, Николић Марта 

За председника Ученичког парламента изабрана је ученица Јованка Билановић. 

Избршен је избор ученика за састав Школског одбора и изабрани су: Марта Николић и 

Никола Сабовљевић. Такође, приступило се избору представника у Тиму за заштиту ученика 

од насиља , занемаривања и злостављања и изабрана је ученик Андреј Ђорђевић. За школски 

Тим за самовредновање изабрана је ученица Анђела Штрбац. За Тим за обезбеђење квалитета 

установе изабран је Иван Александров а за Тим за развој међупредметних компетенција Марта 

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

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

Током године дискутовало се о многим битним темама: 

- потпомагању рада школе од стране локалне самоуправе, 

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

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

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

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

везаним за фунционисање МШ „ Коста Манојловић“,  

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

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 , 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 
САДРЖАЈ 

 

У току школске 2020/21. године Наставничко веће је на укупно 8 седница реализовало 

све активности предвиђене годишњим планом рада школе. Активности су подразумевале 

обавештења о: унапређењу квалитета образовно-васпитног рада; остваривању циљева и 

стандарда постигнућа; праћењу и утврђивању резултата рада ученика; предузимању 

васпитних и васпитно- дисциплинских мера према ученицима; одлукама и предлозима 

Школског одбора, Савета родитеља, Ученичког парламента; 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 руководиоца одсека и разредних старешина; ученичким 

молбама и донетим одлукама као и свим другим питањима из живота школе. 

Од укупно 8 седница, услед епидемиолошке ситуације и мера које су биле на снази 5 

седница Наставничког већа одржано је електронским путем а 3 седнице одржане су уживо у 

школи.  

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 су донете неопходном већином. 

записничар 

Бојана Дадић 

3.2. ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
САДРЖАЈ 

 

У току 2020/2021. школске године било је укупно 5 седница Педагошког колегијума. 

На седницама су присуствовали директор – Зорица Вукосављевић, помоћници директора – 

Горан Стојановић и Александра Каралић, педагог - Јагода Анђелковић Љујић, психолог - 

Снежана Тодоровић, руководиоци стручних већа – Жељка Симановић (клавирски одсек), 

Александра Кијановић (гудачки одсек), Ема Мирчетић (дувачки одсек), Данијела Ракић (одсек 

хармонике), Горан Ковачић (одсек гитаре), Светлана Вранић (одсек соло певања), Емилија 

Вукелић (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 – Александра Каралић. По потреби Педагошком 

колегијуму су присуствовали чланови Тима за развој квалитета установе. 

Седнице Педагошког колегијума су одржане 19.10.2020., 18.01.2020., 22.02 2021., 27. 

04.2021. и 30.08.2021. 

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.  
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Најзначајнији послови Педагошког колегијума који су обављани у школској 2010/21. 

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 2021-2022 године 

записничар 

Јагода Анђелковић Љујић 

 

3.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
САДРЖАЈ 

 

3.3.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА КЛАВИРА 
Најбројнији одсек наше школе, клавирски одсек је, и поред великих отежавајућих и 

дестимулишућих услова рада под ковид мерама, школске 2020/2021 године, остварио изузетне 

резултате, који можда и надмашују оне из претходних, уобичајених година. 

Умећем свирања, краља свих инструмената, ове године је овладавало 364 ученика ниже 

и 41 ученик средње школе, са својих 36 професора. Иза овог одсека, стоји око 35000 редовних 

и небројено часова додатне наставе, без којих не може да се оствари ни један успех ученика. 

Одржано је 17 интерних и 9 јавних часова школе, већина без публике,због мера заштите, али 

зато са повећаним ентузијазмом и жељом да се надокнади оно ограничавајуће, што нам је 

донела друштвена стварност. Остварене су све планиране смотре и испити, школско 

такмичење, као и аудиције за онлајн концерте поводом Дана школе и завршни концерт уживо 

у Коларчевој задужбини. 

Ученици клавирског одсека су такође ослонац, готово свих камерних састава школе, а 

настава наших професора, неизоставни чинилац наставе свих других одсека, предметом 

упоредни клавир, који је ове године похађало 115 ученика гудачког и дувачког одсека, те 

одсека гитаре, хармонике и соло певања. 

Прва велика победа ове школске године, остварена је, снимањем и емитовањем, онлајн 

концерата поводом Дана школе у децембру, једног мешовитог и једног концерта, искључиво 

ученика одсека. Било је то ново, драгоцено и први пут доживљено искуство, потпуно ново и 

за професоре и за ученике. Највећа битка, водила се за освајање простора наше велике сале, у 

жељи да се направи најбољи снимак, ученичких достигнућа. Са великим узбуђењем, 

очекивали смо емитовање концерата, као да се може догодити неизвесност наступа уживо. 

Све ово се пренело и на припремање онлајн такмичења. У зависности, од строгости 

ковид мера, смењивала су се такмичења уживо и онлајн. Као у неком фантагоричном филму, 

могао се догодити наступ ма два места одједном. Прилика за свирање и снимања је било, 
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никада више, што је резултирало освајањем више стотина престижних награда у земљи и 

иностранству: 

Фестивал основних музичких и балетсих школа 

- Марко Мандић (кл. Ивановић Радојка), 98.16 поена 

Такмичење клавириста Загреб 

- Стевић Марко, класа Синиша Радојчић 2. разред СМШ, I награда 97 поена 

- Матејић Матија, класа Синиша Радојчић 6. разред ОМШ, II награда, 88 поена 

19. Интернационални фестивал „Петар Стојановић“ уб 

- Нина Јовановић, класа Тања Јаблановић 1. награда 94 поена, III разред ОМШ 

- Димитрије Васић, класа Тања Јаблановић награда (89), IV разред ОМШ 

- Вишња Вуковић, класа Тања Јаблановић награда (86), IV разред ОМШ 

- Нина Возељ Марић, класа Тања Јаблановић награда (84), IV разред ОМШ 

- Давид Сладок, класа Тања Јаблановић награда (78), V разред ОМШ 

- Лука Богавац, класа Војин Милановић награда (92), IV разред СМШ 

7. Фестивал клавириста Сремска Митровица 20–23. МАЈ 2021. 

- Горан Грба, класа Олга Малевић-Ђорђевић клавир соло I категорија – I награда 

- Петра Рикић, класа Лидија Главић клавир соло I категорија – I награда 

- Марко Мандић, класа Радојка Ивановић III категорија – I награда 

- Ивона Терзић, класа Тања Јаблановић – I награда 

- Сергеј Чавић, класа Радојка Ивановић V категорија – I награда 

- Андрија Јаковљевић, класа Радојка Ивановић V категорија – I награда 

Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу 

- Дуњић Катарина, преткатегорија I награда, класа Јелена Бечејац 

- Рикић Петра, категорија А, ЛАУРЕАТ, класа Лидија Главић 

- Грба Горан, категорија А, I награда, класа Олга Малевић Ђорђевић 

- Недељковић Милица, категорија А, II награда, класа Јелена Бечејац 

- Поповић Татјана, категорија Ц, II награда, класа Ивана Тодоровић 

- Искра Миленковић, категорија Д, I награда, класа Јелена Бечејац 

- Емилија Јовишевић, категорија Д, III награда, класа Жељка Симановић 

- Јаковљевић Андрија, категорија Е, I награда, класа Радојка Ивановић 

- Ћалић Стефан, категорија Е, I награда, класа Радојка Ивановић 

- Чавић Сергеј, категорија Е, I награда, класа Радојка Ивановић 

Мајски сусрети младих музичара – Лазаревац 29-30-мај 2021., меморијал Марко Савић 

- Бакић Даница 1. ОМШ, класа Смиља Јосифоски – 1. награда (98 поена) 

Онлајн такмичење „Слобомир Интернатионал Мусиц Kомпетитион“ 

- Сергеј Чавић, III СМШ, класа Радојка Ивановић, Б категорија, I-1 награда 

Интернационално такмичење „Сирмиум мусиц фест“ – 2021, Сремска Митровица 

- Горан Грба, класа Олга Малевић Ђорђевић – I категорија I награда 96 поена 

- Василија Кљакић, класа Ивана Тодоровић – I категорија I награда 95.67 поена 

- Петра Рикић, класа Лидија Главић – I категорија II награда 90 поена 

- Стефан Ћалић, класа Радојка Ивановић – V категорија I награда 96 поена 

- Андреј Ђорђевић, класа Дина Хаџиомеровић – V категорија II награда 94 поена 

- Анастасја Константиновић, класа Лидија Главић – V категорија II награда 90.67 поена 

Међународно такмичење – Јенко 

- Дуњић Катарина, преткатегорија А, прва 11/кл. Јелена Бечејац 

- Кљакић Петра, преткатегорија А,  прва 13/кл. Ивана Тодоровић 

- Додиг Даница, преткатегорија Б, друга 8/кл. Ивана Тодоровић 

- Недељковић Милица, преткатегорија Б, трећа 1/кл. Јелена Бечејац 

- Вељановски Лена, категорија Б, друга 2/кл. Лидија Главић 
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- Петровић Тара, категорија Б, трећа 4/кл. Ивана Тодоровић 

- Поповић Татјана, категорија Б, трећа 5/кл. Ивана Тодоровић 

- Банда Илић Илија, категорија Б, трећа 7/кл. Ирена Опаров 

- Опсеница Саша, категорија Ц, прва 8/кл. Ирена Опаров 

- Јовишевић Емилија, категорија Ц, трећа 2/кл. Жељка Симановић 

- Ћалић Стефан, категорија Д, прва 8/кл. Радојка Ивановић 

- Андрија Јаковљевић категорија E прва 5/кл. Радојка Ивановић 

- Чавић Сергеј, категорија E, друга 1/кл. Радојка Ивановић 

Константин велики, Ниш 

- Василија Кљакић, класа: И. Тодоровић I категорија: III 2 награда 83,2 

- Татјана Поповић, класа: И. Тодоровић III категорија: II 2 награда 90,2 

- Емилија Јовишевић, класа: Ж. Симановић IV категорија: III 1 награда 85.2 

- Димитрије Јовановић, класа: И. Тодоровић похвала 72,8 - 

Сирмиум фест - Сремска Митровица 6 - 8. 5. 2021. 

- Петра Кљакић, класа: И. Тодоровић Предкатегорија I 9 награда 97,33 

- Горан Грба, класа: О. Малевић - Ђорђевић I категорија I 8 награда 96 

- Василија Кљакић, класа: И. Тодоровић I категорија I 10 награда 95,67 

- Петра Рикић, класа: Л. Главић I категорија II 10 награда 90 

- Стефан Ћалић, класа: Р. Ивановић В категорија I 2 награда 96 

- Андреј Ђорђевић, класа: Д. Хаџиомеровић В категорија II 1 награда 94 

- Анастасија Константиновић, класа: Л Главић В категорија II 4 награда 90, 67 

Tакмичење ,,Славенски” 

- Матија Матејић, шести разред ОМШ, класа С. Радојчић – I-4 награда 

- Лена Вељановски, шести разред ОМШ,  класа Л. Главић – I-5 награда 

- Петар Мићић, шести разред ОМШ, класа С. Радојчић – I-6 награда 

- Марко Мандић, шести разред ОМШ,  класа Р. Ивановић – I-7 награда 

- Марко Стевић, други разред СМШ класа С. Радојчић – I-1 награда 

- Марија Дојковић, други разред СМШ класа Д. Хаџиомеровић – I-3 награда 

- Емилија Јовишевић, други разред СМШ класа Ж. Симановић – II-1 награда 

- Андреј Ђорђевић, трећи разред СМШ класа Д. Хаџиомеровић – I-2 награда 

- Анастасија Константиновић, трећи разред СМШ класа Л. Главић – I-3 награда 

- Анастасија Димитријевић, трећи разред СМШ класа Д. Хаџиомеровић – I-5 награда 

- Михајло Тејић, трећи разред СМШ класа Д. Хаџиомеровић – II-1 награда 

- Стефан Ћалић, четврти разред СМШ класа Р. Ивановић – I-1 награда (100 поена)  

- Андрија Јаковљевић, четврти разред СМШ класа Р. Ивановић – I-2 награда 

- Лука Богавац, четврти разред СМШ класа В. Милановић – II-1 награда 

- Исидора Спасић, четврти разред СМШ класа Е. Петковић – II-2 награда 

Прво интернационално онлајн клавирско такмичење „Сергеј Рахмањинов“, Тузла 

- Чавић Сергеј, класа Ивановић Радојка, I2 награда 

Данубиа талентс 3рд „Wиенер Классикер“ Беч, Аустрија, 

- Чавић Сергеј, класа Ивановић Радојка, II награда у Б категорији до 17 година 

Уметности које имају временске димензије, током пандемије су се прекодирале у 

дигиталне праксе. Такав поступак је резултирао смањењем географских дистанци у смислу 

појавности пијаниста у сваком делу света. Ученици наше школе су учествовали на 

пијанистичком онлајн такмичењу “Франц Лист”, јануар 2021. 

Изненађујући је податак, по речима организатора овог такмичења, да је за три 

категорије пристигло преко 360 пријава и да су извођења такмичара на веома високом 

есионалном нивоу. Како је жири имао веома велики и тежак задатак, организатор је објаву 

резултата уместо у року од четри дана, померио за читаве две седмице. У тако великој 
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конкуренцији, наши ученици клавира из класе Радојчић Синише су презентовали школу 

својим квалитетним извођењима и освојили треће награде: 

- Ђоковић Константин, 5. разред ОМШ А категорија/до 14 година 

- Стевић Марко, 2. разред СМШ Б категорија/до 18 година 

- Опачић Милица, 4. разред СМШ Ц категорија/до 32 године 

Ученици МШ „Коста Манојловић“ настављају да нижу одличне наступе на 

такмичењима. Овог пута лепе вести нам доносе ученици са клавирског одсека – на онлајн 

такмичењу Меморијал Сања Павловић, у организацији ОМШ „Владимир Ђорђевић“ из 

Алексинца, заблистали су ученици из класе Тање Јаблановић! 

- Нина Јовановић 3. разред ОМШ, 1. категорија – I награда 

- Димитрије Васић 4. разред ОМШ, 2. категорија – II награда 

У оквиру меморијала „Коста Манојловић“, а у организацији МШ „Божидар Трудић“, 

Смедеревска Паланка, наши ученици су остварили изузетне резултате: 

- Таша Калуђеровић, I разред, I награда (96), класа Неда Алексић 

- Ленка Поповић,II разред, II награда (86,5) , класа Неда Алексић 

- Ђорђе Тураковић, II разред, II награда (86) , класа Неда Алексић 

- Петра Кљакић, II разред – I -7 награда (93,67) класа Ивана Тодоровић 

- Василија Кљакић, III разред – II- 2 награда (87,33) класа Ивана Тодоровић 

- Тара Петровић, V разред – I -3 награда (90) класа Ивана Тодоровић 

,,Владимир Селивокхин“, у организацији УМБПС, у сали МШ ,,Бинички“ 

- Горан Грба II разред ОМШ класа Олга Малевић Ђорђевић I награда 

- Марија Дојковић II разред СМШ класа Дина Хаџиомеровић I награда 

- Андреј Ђорђецић III разред СМШ класа Дина Хаџиомеровић I награда 

- Емилија Јовишевић II разред СМШ класа Жељка Симановић I награда 

- Лука Богавац IV разред СМШ класа Војин Милановић I награда 

Андреј Ђорђевић је са освојених 100 бодова ЛАУРЕАТ у категорији ученика средње 

школе, а добитиник је и специјалне награда за извођење Прокофјева 

Сирмиум мусиц фест 2020 

- Петра Кљакић, преткатегегорија А I-1 награда 98,25 Класа Ивана Тодоровић 

- Василија Кљакић, претктегатегорија Б I-8 награда 95,00 класа Ивана Тодоровић 

- Стевић Марко, III категорија I-1 награда 99,00 класа Синиша Радојчић 

- Милица Опачић, V категорија I-2 награда 95,00 Класа Синиша Радојчић 

Смотра талената УМБПС-а, у Београду, 25.10.2020. 

- Андрија Јаковљевић I -1 класа Радојка Ивановић 

- Стефан Ћалић I -3 класа Радојка Ивановић 

Сјајне вести на самом почетку школске године! На међународном такмичењу за младе 

музичаре, Охридски бисери – Охрид, Република Северна Македонија, одржаном од 27. до 30. 

августа 2020. године, ученик наше школе 

Марко Стевић (клавир, 2. разред СМШ, класа Синише Радојчића), освојио је у Б 

категорији 1. место са 99,25 поена.  

Тиме је стекао право, као првопласирани у категорији да учествује у великом финалу 

такмичења са првопласираним такмичарима свих других категорија за инструменте клавир и 

виолина. У веома великој конкуренцији, представио се изузетним наступом и приказао је 

велико умеће свирања клавира, као и изузетну моћ презентовања свог унутрашњег уметничког 

бића кроз дела Л. ван Бетовена, Ф. Шопена, С. Рахмањинова 

Такмичење " Сергеј Рахмањинов" у Босни 

- Романић Захарија Александер, III разред I награда 

- Поповић Татјана, I средње I награда 

- Стојановић Вукашин, III разред II награда: 
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УЉУС Смедерево 

- Додиг Даница, IV ниже прва награда класа: Ивана Тодоровић 

- Јовановић Димитрије, I средње, трећа награда класа: Ивана Тодоровић 

За своје успехе, ученици су награђени од стране и школе: 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ЗАВРШНИХ РАЗРЕДА ОМШ И СМШ 

Вукове дипломе ОМШ 

- Базовић Илија, клавир, класа И. Опаров 

- Бицок Андреј, клавир, класа А. Раичковић 

- Вељановски Лена, клавир, класа Л. Главић 

- Ђурић Михајло, клавир, класа Т. Јаблановић 

- Ивановић Никита, клавир, класа С. Милчић 

- Илић Мила, клавир, класа А. Ђорђевић 

- Мандић Марко, клавир, класа Р. Ивановић 

- Марковић Милош, клавир, класа А. Црнобрња 

- Мијаоловић Ксенија, клавир, класа А. Јовичић 

- Милекић Теодора, клавир, класа А. Јовичић 

- Ненадовић Јована, клавир, класа Б. Пејић 

- Рабасовић Нађа, клавир, класа Б. Савић 

Награда за успехе постигнуте резултате на такмичењима током ОМШ 

- Лена Вељановски, клавир, класа Л. Главић 

- Марко Мандић, клавир, класа Р. Ивановић 

- Мила Илић, клавир, клавир, класа А. Ђорђевић 

Ученик генерације ОМШ 

- Мандић Марко, клавир, класа Р. Ивановић 

Ученик генерације СМШ 

- Стефан Ћалић, клавир, класа Р. Ивановић 

Награда школе за постигнуте резултате на такмичењима током средњег школовања 

- Андрија Јаковљевић, клавир, класа Р. Ивановић 

- Тара Алексић, клавир, класа С. Радојчић 

- Милица Опачић, клавир, класа С. Радојчић 

- Ђурђа Томић, виолина, класа А. Вујадиновић 

- Невена Кладар, клавир, класа Д. Хаџиомеровић 

- Лука Богавац, клавир, класа В. Милановић 

- Стефан Ћалић, клавир, класа Р. Ивановић 

Награда школе за изузетне доприносе на концертима школе и промоцији школе 

- Андрија Јаковљевић, клавир, класа Р. Ивановић 

- Милица Опачић, клавир, класа С. Радојчић 

- Лука Богавац, клавир, класа В. Милановић 

- Стефан Ћалић, клавир класа Р. Ивановић 

Награда школе за најбоље изведен дипломски испит 

- Стефан Ћалић, клавир, класа Р. Ивановић 

Наши дипломци су, као и увек, осветлали образ школе на пријемним испитима на 

факултетима, сви високо пласирани и примљени на студирање, плаћено из буџета Републике 

Србије: 

 1. Јаковљевић Андрија (кл. Ивановић Радојка), положио пријемни испит из клавира и 

на факултету у Грацу и на ФМУ Београд. 

 2. Ћалић Стефан (кл. Ивановић Радојка), уписао клавирски одсек на ФМУ Београд 

 3. Опачић Милица (кл. Радојчић Синиша), уписала клавирски одсек на ФМУ Београд 

 4. Боговац Лука (кл. Милановић Војин), уписао клавирски одсек на ФМУ Београд 



 

29  

 5. Спасић Исидора (кл. Петковић Емилија), уписала одсек композиције, као прва на 

ранг листи 

 6. Алексић Тара, уписала одсек музичке продукције на ФДУ Београд 

 7. Кладар Невена, уписала Филолошки факултет у Београду 

 8. Нешковић Магдалена (кл. Бечејац Јелена), после једногодишње паузе, уписала, 

такође на буџет, клавирски одсек ФМУ Београд 

 9. Бабовић Далибор је завршио средњу школу на ИОП2 

10. Ученици Николић Христина, Тепавчевић Марко и Бодирога Настасја, још увек нису 

завршили средњу музичку школу. 

Ученици Јаковљевић Андрија, Ћалић Стефан и Боговац Лука су одржали своје 

Дипломске испите, као солистички концерт у сали школе.  

Ученица Опачић Милица, одржала је свој Дипломски испит у Дому војске Србије, у 

оквиру целовечерњег концерта. 

За најбољи Дипломски испит, проглашен је испит ученика Ћалић Стефана, класа 

Ивановић Радојке. 

У понедељак 29. јуна 2020. године у Великој сали школе са почетком у 17:00 часова, 

Сергеј Чавић, ученик 3.средње је одржао солистички концерт а као гости концерта су 

наступили и другари из класе, Стефан Ћалић и Андрија Јаковљевић, сви у класи Радојке 

Ивановић. На репертоару су била дела Скарлатија, Баха, Бетовена, Листа и Шопена. Концерт 

је показао да наша школа има изузетне младе и перспективне пијанисте, који својим 

музицирањем оправдавају понос наше школе. 

Наша колегиница, Лидија Главић, добитница је овогодишње награде ЗМБСС, за 

изузетне педагошке резултате током своје есионалне каријере. 

Концертом, у пуној сали КНУ, наша колегиница Дина Хаџиомеровић је врхунским 

извођењем, музике раног и касног романтизма, стигла готово до самог краја својих докторских 

студија. Очекује је, још само одбрана писаног рада. Навијамо за првог доктора наука 

клавирског одсека.  

Ове године, Дина Хаџиомеровић је била и члан жирија на два значајна такмичења: 

Владимир Селивокхин – међународно такмичење из клавира и на Републичком такмичењу 

ЗМБШС-е, за дисциплину клавирски дуо. 

Наш колега Радојчић Синиша, био је члан жирија на Фестивалу основних музичких и 

балетских школа Србије. 

Ипак, као највећи, овогодишњи успех, издвојила бих организацију дугоочекиваног, врхунског, 

високо захтевног, двоетапног међународног такмичења ЗИМЦ, које је одржано уживо и са 

публиком у просторијама школе, од 25.-29.маја ове године. Окупили смо реномирани 

међународни жири, са учесницима из пет земаља. 

Посебност овог такмичења је и обавеза свирања дела, српског аутора у другој етапи. 

Тиме смо постали гласници лепоте и вредности дела домаћих аутора. У томе нас је подржало 

и Удружење композитора Србије, које је постало један од главних партнера овог такмичења. 

Намера нам је, да у овом правцу презентовања и подстицаја стварања нових домаћих 

композиција, можда и увођењем дисциплине композиција, дамо прилику и стимуланс, 

ученицима, студентима и живим композиторима, да продукују нова дела. Тиме би ово 

такмичење постало значајна манифестација, за стварање и ширење српске културе ван граница 

земље. Ево и резултата са овог такмичења: 

Дисциплина КЛАВИР – Прва категорија 

- Анђић Гала, 98,00 поена, I-3 награда 

- Бајић Лола, 86,60 поена, II-16 награда 

- Дуњић Катарина, 86,80 поена, II-15 награда 

- Греговић Вук, 82,20 поена, III-3 награда 
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- Грубић Стефан, 92,20 поена, II-7 награда 

- Глазунов Ростислав, 96,20 поена, I-4 награда 

- Ивановић Маша, 92,60 поена, II-5 награда 

- Ивановић Нађа, 94,40 поена, II-2 награда 

- Јанковић Радмила, 93,00 поена, II-3 награда 

- Јашовић Софија, 83,00 поена, III-2 награда 

- Јовановић Лена, 87,20 поена, II-14 награда 

- Кљакић Петра, 92,40 поена, II-6 награда 

- Кљакић Василија, 88,00 поена, II-12 награда 

- Лазић Ана, 95,40 поена, I-5 награда 

- Лазовић Војин, 87,80 поена, II-13 награда 

- Мамић Лена, 92,80 поена, II-4 награда 

- Меденица Филип, 81,60 поена, III-4 награда 

- Михајловић Теодора, 94,60 поена, II-1 награда 

- Миљковић Теодора, 81,60 поена, III-4 награда 

- Митровић Вукашин, 99,00 поена, I-1 награда 

- Недељковић Милица, 84,40 поена, III-1 награда 

- Орловић Катарина, 89,80 поена, II-10 награда 

- Поповић Наталија, 90,80 поена, II-9 награда 

- Рикић Петра, 98,40 поена, I-2 награда 

- Романић Зацхариа Александер, 91,20 поена, II-8 награда 

- Спасић Петра, 86,00 поена, II-18 награда 

- Стојановић Вукашин, 86,40 поена, II-17 награда 

- Стојић Дарија, 86,40 поена, II-17 награда 

- Вучковић Ива, – 

- Живковић Марко, 98,00 поена, I-3 награда 

- Нововић Искра, 89,00 поена, II-11 награда 

Дисциплина КЛАВИР – Друга категорија 

- Адамовић Софија, 83,40 поена, III-4 награда 

- Будић Немања, 96,60 поена, I-1 награда 

- Чикић Андрија, 79,80 поена, III-5 награда 

- Грба Горан, – поена,  награда 

- Јовановић Нина, 83,60 поена, III-3 награда 

- Маринковић Љубица, 84,60 поена, III-1 награда 

- Марковић Лазар, 84,00 поена, III-2 награда 

- Немаровић Вук, 95,00 поена, I-2 награда 

- Павловић Дарко, – поена,  награда 

- Петковић Огњен, 77,40 поена, III-6 награда 

- Рајовић Богдан, – поена,  награда 

- Возељ Марић Нина, 88,20 поена, II-2 награда 

- Васић Димитрије, 92,00 поена, II-1 награда 

Ево и коначних резултата двоетапних категорија у дисциплини клавир: 

Дисциплина КЛАВИР – Трећа категорија 

- Базовић Илија, 89,00 поена, II-1 награда  

- Чернукин Иван, 99,80 поена, I-1 награда , ЛАУРЕАТ 

- Ђоковић Константин, 82,00 поена, III-1 награда  

- Мићић Петар, 87,10 поена, II-4 награда  

- Орић Ирена, 80,90 поена, III-2 награда  

- Поповић Татјана, 87,70 поена, II-3 награда  
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- Терзић Ивона, 88,60 поена, II-2 награда  

- Златановић Предраг, 85,20 поена, II-5 награда  

Дисциплина КЛАВИР – Четврта категорија 

- Јовишевић Емилија, 88,2 поена, II-5 награда  

- Мандић Марко, 88,9 поена, II-4 награда  

- Матејић Матија, 91,1 поена, II-3 награда  

- Миленковић Искра, 92,3 поена, II-2 награда  

- Николић Јован, 95,1 поена, I-1 награда  

- Опсеница Саша, 95,1 поена, I-1 награда , ЛАУРЕАТ 

- Стевић Марко, 95,1 поена, I-1 награда  

- Вељановски Лена, 92,6 поена, II-1 награда  

Дисциплина КЛАВИР – Пета категорија 

- Чавић Сергеј, 97,80 поена, I-1 награда ЛАУРЕАТ 

- Капелан Тијана, 84,50 поена, III-1 награда  

- Константиновић Анастасија, 86,20 поена, II награда  

- Левин Сергеј, 83,20 поена, III-2 награда  

- Спасојевић Петра, 97,60 поена, I-2 награда  

Дисциплина КЛАВИР – ШЕСТА категорија 

- Богавац Лука, 89,00 88,6 поена, II-2 награда  

- Ћалић Стефан, 96,40 95,5 поена, I-2 награда  

- Јаковљевић Андрија, 99,00 96,7 поена, I-1 награда , ЛАУРЕАТ 

- Опачић Милица, 89,80 87,8 поена, II-3 награда  

- Риђешић Ања, 92,40 93,4 поена, II-1 награда  

руководилац стручног већа 

Жељка Симановић 

 

 

3.3.2. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 
САДРЖАЈ 

 

У току школске 2020-2021.године, и поред актуелних епидемиолошких услова, настава 

се одвијала редовно. Наставни план и План рада одсека гудача је реализован. Школа је пратила 

Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, и сходно епидемиолошким 

условима, реализована је настава по комбинованом, моделу, настава на даљину и непосредна 

настава . Сви професори су одржавали 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. 

Одржавани су интерни часови у мањим групама и без публике. Одржано је школско и 

Републичко такмичење. Нека такмичења су одржана онлајн. У току летњег распуста су 

реализовани и мастеркласови у земљи на којима су учествовали наши ученици. Свим 

ученицима и ниже и средње школе недостајало је више интерних и концертних наступа који 

су неодвојив део наше наставе. И поред свих тешкоћа, ангажовањем професора, ученика и уз 

подршку родитеља ову годину смо завршили успешно. 

У основну школу је уписано укупно 212 ученика, са позитивним успехом завршило је 

202 ученика. 6 ђака је током године напустило школу или се исписало, 4 ученика ће остати у 

истом разреду, 3 уз сагласност родитеља, јер имају негативну оцену из главног предмета, а 1 

ученик јер има негативну оцену и из главног предмета и из солфеђа. Убрзано су завршила 2 

ученика. 



 

32  

У I разред уписано је 35 ученика виолине, 1 ученик виолончела и 1 ученик контрабаса. 

У току године школу је напустио 4 ученика виолине (Живановић Андријана, кл. 

А.Вујадиновић, Драгнић Нађа кл. Ј. Вукајловић, Милат Андреј кл. А. Кијановић, 

Радосављевић Петра кл. Ј. Коматина).  

У II разред уписано је 35 ученика виолине и 7 ученика виопчончела и 2 ученика 

контрабаса. 2 ученика имају недовољну оцену из главног предмета: Станић Ана, кл. 

А.Вујадиновић и Глишић Дуња кл.А.Вујадиновић. 

У III разред уписано је 31 ученик виолине, 8 ученика виолончела и 3 ученика 

контрабаса. 1 ученик има недовољну оцену из главног предмета (Кривокућа Катја – кл. А. 

Кијановић). Убрзано су завршили III и IV разред 2 ученика Балиновић Михајло и Крстић Павле 

кл. Б. Лаловић. 

У IV разред је уписано 35 ученика виолине и 5 ученика виолончела и 2 ученика 

контрабаса. У току године школу је напустио 1 ученик виолине (Радосављевић Петар, кл. 

М.Матић) 

У V разред уписано је 21 ученика виолине и 5 ученика виолончела и 1 ученик виоле. 

Са две недовољне оцене у истом разреду ће остати Трифуновић Петар кл.Ј.Коматина. 

У VI разред уписано је 18 ученика виолине и 2 ученика виоле. У току године школу је 

напустио 1 ученик виолине (Секулоски Марија - кл.Т. Бошковић). Остали су завршили са 

позитивним успехом. 

Са свим петицама у току основног музичког школовања су ученици: Вујић Ана – кл. Г. 

Радовић, Сузић Маријана – кл. Ј. Вукајловић, Теодоровић Зоја – кл. Т. Бошковић, Хинић Лира 

– кл. Т. Бошковић, Јосифоски Анђела – кл. А. Кијановић и Урошевић Наталија – кл. А. 

Кијановић. Ученици награђени Вуковом дипломом су: Сузић Маријана – кл. Ј. Вукајловић, 

Теодоровић Зоја – кл. Т. Бошковић, Хинић Лира – кл. Т. Бошковић, Јосифоски Анђела – кл. А. 

Кијановић и Урошевић Наталија – кл. А. Кијановић. Ученица Јосифоски Анђела – кл. А. 

Кијановић је награђена и за посебна уметничка достигнућа у ОМШ и наградом Ученика 

генерације. 

Пријемном испиту за СМШ је приступило укупно 13 ученика: 6 ученика виолине – 

Вујић Ана – кл. Г. Радовић, Сузић Маријана – кл. Ј. Вукајловић, Теодоровић Зоја – кл. Т. 

Бошковић, Видојевић Ања – кл. Ј. Гагић, Олујић Наталија – кл. Н. Прибићевић, Бребановић 

Дина из друге школе, 3 ученика за виолу – Јосифоски Анђела, Николић Јелисавета и Урошевић 

Наталија – кл. А. Кијановић и 4 ученика контрабаса – Глушица Катарина, Крстић Павле, 

Балиновић Михајло и Шарац Ива - кл. Б. Лаловић. Сви ученици су положили пријемни испит. 

Као редовни ученици I средње уписало је 10 ученика: Вујић Ана, Сузић Маријана, Теодоровић 

Зоја, Видојевић Ања, Олујић Наталија, Николић Јелисавета, Урошевић Наталија, Глушица 

Катарина, Крстић Павле, Шарац Ива, а преостала 3 ученика су ванредна: Бребановић Дина, 

Јосифоски Анђела и Балиновић Михајло.  

Примљено је укупно 51 будућих првака – 47 на виолину, 3 на виолончело и 1 на 

контрабас. На чекању је још 10 кандидата. 

Дипломски испит је положило 6 ученика: Ритан Лара (кл. В. Николић), Јочић Ива (кл. 

А. Богић), Ранисављевић Алекса (кл. Б. Лаловић), Ђурђа Томић (кл. А. Вујадиновић), Милица 

Павловић (кл. И. Марјановић) и Радовић Михаило (кл. Г. Радовић). Најбољи дипломски испит 

су Милица Павловић и Михаило Радовић. Даље школовање на ФМУ настављају Милица 

Павловић и Михаило Радовић.  

Одсек је имао самостални онлајн концерт поводом Дана школе. Поред тога наши 

ученици су наступили и на заједничким онлајн концертима свих одсека. На завршним, 

годишњим концертима школе у сали Коларчеве задужбине су учествовали као солисти и 

камерни ансамбли и на концерту у Земунском парку. Значајан је био наградни концерт ученика 
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виолине за постигнуте успехе на такмичењу „Мини Паганини“ у Музичкој галерији 

Задужбине Илије М. Коларца 14.05.2021. године у организацији Музичког атељеа „Пепељуга“. 

Анђела Јосифоски, кл. С. Драмићани и кл. А. Кијановић је уз клавирску пратњу 

Александре Живковић и Смиље Јосифоски одржала солистички концерт у „Strings“ Галерији 

на Гардошу. Учествовала је на мастеркласу Немање Радуловића и Летњем семинару Мењухин 

Академије у Гаштаду (Швајцарска) са професорима Иваном Вукчевићем и Жерард Косеом. 

Одржано је више мастеркласова: проф. Панта Величковић који је радио са ученицима 

виоле. Наши ученици виоле су учествовали и на мастеркласу проф. Олге Кожутине у Руском 

Дому у мају 2021. 

У априлу је одржано Школско такмичење ученика гудачког одсека. Учествовао је 

укупно 75 ученик ниже и средње школе и 1 камерни дуо средње школе. Освојено је 58 I 

награда, 15 II награда и 3 III награде. Ова постигнућа говоре о високој мотивацији и 

ангажовању наставника и ученика у објективно тешким условима рада због актуелне 

епидемиолошке ситуације. 

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

су потребне сате стручног усавршавања у установи. 

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

међународним такмичењима у категоријама соло инструмент и камерна музика. 

„ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СУСРЕТ ВИОЛИНИСТА“ 

Нови Сад, октобар 2020.год 

I награде 

НИНА РАКОЧЕВИЋ 

класа: Санда Драмићанин 

кл.сарадник: Александра Живковић 

АНЂЕЛА ЈОСИФОСКИ 

класа: Санда Драмићанин 

кл.сарадник: Александра Живковић 

АЛЕКСА РАКОЧЕВИЋ 

класа: Санда Драмићанин 

кл.сарадник: Александра Живковић 

ЕЛЕНА ПАТИЋ 

класа: Ана Богић 

кл.сарадник: Бисерка Маровић 

ЕМИЛИЈА ЂУРКОВИЋ 

класа: Ана Богић 

кл.сарадник: Бисерка Маровић 

МАРИЈА РАКОЧЕВИЋ 

класа: Ана Богић 

кл.сарадник: Бисерка Маровић 

ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА У ШАБЦУ 

Шабац, 12.,24. и 31.03.2021. 

I награде 

ИВА РАКОЧЕВИЋ 

класа: Санда Драмићанин 

кл.сарадник: Александра Живковић 

АЛЕКСА РАКОЧЕВИЋ 

класа: Санда Драмићанин 

кл.сарадник: Александра Живковић 

ДУО „Crescendo“ 
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класа: Санда Драмићанин 

ЕМИЛИЈА ЂУРКОВИЋ 

класа: Ана Богић 

кл.сарадник: Ивана Шабарић 

МАРИЈА РАКОЧЕВИЋ 

класа: Ана Богић 

кл.сарадник: Ивана Шабарић 

МИХАИЛО СИМИЋ 

класа: Јелена Вукајловић 

кл.сарадник: Бисерка Маровић 

ПЕТРА ЧАВОРОВИЋ 

класа: Јелена Вукајловић 

кл.сарадник: Бисерка Маровић 

КРИСТИНА БОЈИЋ 

класа: Јелена Вукајловић 

кл.сарадник: Бисерка Маровић 

АНЂЕЛА ЈОСИФОСКИ (виола) 

класа: Александра Кијановић 

кл.сарадник: Смиља Јосифоски 

НАТАЛИЈА УРОШЕВИЋ  

класа: Александра Кијановић 

кл.сарадник: Ана Кокир 

МИЛИЦА УРОШЕВИЋ 

класа: Александра Кијановић 

кл.сарадник: Ана Кокир 

Гудачки квартет „ФОРЕ“ 

класа: Александра Кијановић 

II награде 

МАРИЈАНА СУЗИЋ 

класа: Јелена Вукајловић 

кл.сарадник: Бисерка Маровић 

ЈАНКОВИЋ МИЛИЦА 

класа: Јелена Вукајловић 

кл.сарадник: Бисерка Маровић 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

Београд, април – мај 2021.год. 

ВИОЛИНЕ: 

ПРЕДКАТЕГОРИЈА: 

ПАТИЋ ЕЛЕНА I17 (95,40) 

класа: Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

РАКОЧЕВИЋ АЛЕКСА I5 (97,00) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

РАКОЧЕВИЋ ИВА I2 (99,60) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

КАТЕГОРИЈА 1 : 

ЈОВАНОВИЋ МАША II8 (90,80) 
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класа: Татјана Јокетић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

МИТИЋ ДИМИТРИЈЕ II20 (86,20) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

МУЈАКОВИЋ ИВА I16 (95,00) 

класа: Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

КОВАЧЕВИЋ УРОШ III3 (83,80) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

РАКОЧЕВИЋ НИНА I3 (99,00) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

САВИЋ СТРАХИЊА III2 (84,20) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

СИМИЋ МИХАИЛО II18 (86,40) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

ЂУРКОВИЋ ЕМИЛИЈА I17 (95,00) 

класа: Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

КАТЕГОРИЈА 2 : 

РАКОЧЕВИЋ МАРИЈА I5 (96,80) 

класа: Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

ЧАВОРОВИЋ ПЕТРА I9 (95,40) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

ЂУРИЋ НАТАЛИЈА I12 (95,20) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

ЈАНКОВИЋ МИЛИЦА I15 (95,00) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

КОВАЧЕВИЋ НАТАША III9 (75,00) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

КАТЕГОРИЈА 3А : 

СУЗИЋ МАРИЈАНА III2 (82,60) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

КАТЕГОРИЈА 3Б : 

ЈОСИФОСКИ АНЂЕЛА I1 ЛАУРЕАТ (100,00) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

КАТЕГОРИЈА 4 : 

МИТРОВИЋ КАМПОС МАР ЕЛЕНА I9 (96,60) 
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класа: Владимир Николић 

клавирски сарадник: Јелена Цветковић 

БОЈИЋ КРИСТИНА II4 (93,00) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

КАТЕГОРИЈА 5 : 

ПАВЛОВИЋ МИЛИЦА I1 ЛАУРЕАТ (99,60) 

класа: Исидора Драмићанин 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

ВИОЛЕ: 

КАТЕГОРИЈА 3 : 

ЈОСИФОСКИ АНЂЕЛА I1 (100,00) 

класа: Александра Кијановић 

клавирски сарадник: Смиља Јосифоски 

УРОШЕВИЋ НАТАЛИЈА II2 (90,00) 

класа: Александра Кијановић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

КАТЕГОРИЈА 5 : 

УРОШЕВИЋ МИЛИЦА III1 (84,00) 

класа: Александра Кијановић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

ВИОЛОНЧЕЛА: 

КАТЕГОРИЈА 1 : 

ПАВЛОВИЋ ОЛГА II1 (92,25) 

класа: Сара Вученовић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

ЂУРЂЕВИЋ ЈАНА II5 (90,75) 

класа: Наташа Благојевић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

КАТЕГОРИЈА 2 : 

ИВКОВИЋ АНЂЕЛА I 9 (95,00) 

класа: Сара Вученовић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

ПОПОВИЋ ГВОЗДЕН II4 (91,00) 

класа: Наташа Благојевић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

КАТЕГОРИЈА 5 : 

БИЛАНОВИЋ ЈОВАНКА II1 (97,75) 

класа: Наташа Благојевић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

КАМЕРНА МУЗИКА – ДУО 

Дуо „ДУОМО“ I2 (98,00) 

Класа: Јелена Вукајловић и Александра Кијановић 

64. Такмичење виолиниста „Коцијан“ 

Чешка, 11.05.2021. 

III награда 

НИНА РАКОЧЕВИЋ 

класа: Санда Драмићанин 

кл.сарадник: Александра Живковић 
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Међународно такмичење „Константин Велики“ 

Ниш, 13.05.2021. 

ЈОСИФОСКИ АНЂЕЛА (виола) ЛАУРЕАТ  

класа:А.Кијановић  

клав.сар: Смиља Јосифоски 

ЈОСИФОСКИ АНЂЕЛА (виолина) II награда 

класа:С.Драмићанин  

клав.сар: Александра Живковић 

БОЈИЋ КРИСТИНА (виолина), II награда  

класа: Ј.Вукајловић  

клав.сарадник: Бисерка Маровић 

ГУДАЧКИ КВАРТЕТ “ФОРЕ“ I награда 

(Кристина Бојић и Вук Јањић - виолине, Милица Урошевић - виола, Јованка Билановић - 

виолончело)  

А. Кијановић, I награда 

Интернационални фестивал УБ 

Уб, 22.05.2021. 

МАРИНКОВИЋ АЛЕКСА I награда  

класа: З.Ђачић  

клав.сарадник: Бисерка Маровић 

Међународно такмичење у Неготину 

Неготин, 22.05.2021. 

МАРИНКОВИЋ АЛЕКСА I награда  

класа: З.Ђачић  

клав.сарадник: Бисерка Маровић 

Међународно такмичење „Константин Велики“ 

Ниш, 13.06.2021. 

ЈОСИФОСКИ АНЂЕЛА (виола) лауреат гудача и „Grand Prix“ целог такмичења  

класа:А.Кијановић  

клав.сар: Смиља Јосифоски 

Фестивал музичких школа у Вршцу 

Вршац, 05.06.2021. 

ЈОСИФОСКИ АНЂЕЛА (виола) I награда  

класа:А.Кијановић  

клав.сар: Смиља Јосифоски 

Републичко такмичење камерне музике 

Лазаревац, 05.06.2021. 

ГУДАЧКИ КВАРТЕТ “ФОРЕ“ I награда 

(Кристина Бојић и Вук Јањић - виолине, Милица Урошевић - виола, Јованка Билановић 

- виолончело)  

А. Кијановић, I награда 

руководилац стручног већа 

Александра Кијановић 

 

3.3.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 
САДРЖАЈ 

 

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

Годишњим планом рада Стручног већа за област дувачких инструмената. 
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Одржани су планирани интерни и јавни часови одсека , као и планирано стручно 

усавршавање 

Настава је реализована на даљину и непосредно и није било проблема у реализацији 

наставе, а ученици су углавном напредовали у новонасталим околностима у складу са својим 

способностима. 

Исписани ученици током школске године: 

1. Муле Филип класа В. Ненадовић 

2. Павловић Страхиња класа В. Ненадовић 

3. Палачковић Огњен класа Б. Вукелић 

4. Савић Милица класа Т. Крстић 

5. Радовић Милица класа В. Стајевић 

6. Дедовић Андрија класа А. Антонијевић 

7. Војводић Душан класа И. Кирн 

8. Харди Вук класа И Кирн 

9. Живковић Јована класа Е. Мирчетић 

Награђени ученици током школске године : 

Вукове дипломе ОМШ: 

Јовановић Настасја, флаута, класа Т. Крстић 

Ковачевић Олга, флаута, класа В. Стајевић 

Награда за успехе постигнуте резултате на такмичењима током ОМШ 

Јовановић Настасја, флаута, класа Т. Крстић 

Награда школе за постигнуте резултате на такмичењима током средњег школовања: 

Јовановић Аљоша, кларинет, класа А. Антонијевић 

Награда школе за изузетне доприносе на концертима школе и промоцији школе 

Јовановић Аљоша, кларинет, класа А. Антонијевић 

Ђурић Срђан , саксофон, класа Б. Вукелић 

Награда школе за најбоље изведен дипломски испит : 

Јовановић Аљоша, кларинет, класа А. Антонијевић 

Академске студије са дувачког одсека уписали су следећи ученици : 

Јовановић Аљоша , класа А. Антонијевић – ФМУ Београд 

Павићевић Владан , класа А. Китановић – ФМУ Београд 

Међународни сусрети флаутиста Тахир Куленовић- Ваљево 

- Салаћанин Јулијана 3.ОМШ флаута, класа Т. Крстић- I награда 

- Кончаревић Вида 3.ОМШ, флаута, класа В. Стајевић – II награда 

- Кудрјавцева Лиза 2.ОМШ, флаута, класа А. Буркерт – II награда 

- Аливојводић Ивона 4. ОМШ, флаута, класа А.Буркерт -I награда 

- Каран Ксенија 4. ОМШ , флута, класа А. Буркерт- II награда 

- Медић Елена 2. СМШ, флаута, класа А.Буркерт- I награда 

- Стојаковић Јана 2.СМШ, флаута, класа А. Буркерт- I награда 

- Марковска Дина 3.СМШ, флаута, класа А. Буркерт- I награда 

Републичко такмичење УМБПС- Београд 

- Ћуковић Матеја 2. СМШ, кларинет, класа А. Антонијевић- I награда 

Републичко такмичење- камерна музика- Београд 

- Дуо Момци: Срђа Радаковић флута, Урош Ковачевић виолина, 

класа Е. Мирчетић- I награда 

ЗИМЦ- Земун 

- Салаћанин Јулијана 3. ОМШ, флаута,класа Т. Крстић- I ЛАУРЕАТ 

- Кончаревић Вида 3. ОМШ флаута, класа В. Стајевић- I награда 

- Петронијевић Нина 5. ОМШ флаута, класа В. Стајевић – I награда 
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- Меденица Петар 1. ОМШ кларинет, класа М. Ђорђевић- I награда 

- Обрадовић Матеја 1. ОМШ кларинет. Класа М Ђорђевић- I награда 

- Атанасовски Дуња 2.ОМШ кларинет, класа М. Ђорђевић- I награда 

- Јаковљевић Дуња 2. ОМШ кларинет, класа М. Ђорђевић- I ЛАУРЕАТ 

- Кривокапић Петар 2. ОМШ кларинет, класа М . Ђорђевић- II награда 

- Красњук Алексеј 2. ОМШ кларинет, класа М. Ђорђевић- II награда 

- Ивановић Катарина 1. СМШ, кларинет, класа М. Ђорђевић- I награда 

- Станковић Саша 3.ОМШ кларинет, класа А.Антонијевић- I награда 

- Ћуковић Матеја 2. СМШ кларинет, класа А. Антонијевић- I награда 

- Кисић Милица 1.ОМШ флаута, класа Е. Мирчетић- I награда 

- Јеремић Мартина 1. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић- I награда 

- Бонџић Николина1. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић – II награда 

- Бабић Александар 2. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић- I награда 

- Марковић Алина 2. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић – I награда 

- Рађеновић Мила 2. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић – II награда 

- Сарајчић Мила 2. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић- I награда 

- Радаковић Срђа 3. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић- I награда 

- Стокић Ива 3. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић- II награда 

- Пантелић Гала 4. ОМШ флаута, класа Е.Мирчетић- I награда 

- Милица Станковић 2.ОМШ,флаута,класа А. Буркерт- I награда 

- Маша Стошић 2.ОМШ,флаута, класа А. Буркерт -II награда 

- Ивона Аливојводић, 4. ОМШ флаута, класа А. Буркерт - I награда 

- Ксенија Каран 4. ОМШ, флаута, класа А. Буркерт -II награда 

- Елена Медић 2,СМШ,флаута, класа А. Буркерт- I награда 

- Јана Стојаковић, 2.СМШ, класа А. Буркерт - I ЛАУРЕАТ 

- Дина Марковска, 3.СМШ,класа А. Буркерт – I награда 

LADY WIND- ПАНЧЕВО 
- Ивона Аливојводић 4.ОМШ, флаута, класа А. Буркерт - I награда 

- Елена Медић 2.СМШфлаута, класа А. Буркерт - I награда 

- Јана Стојаковић 2. СМШ флаута, класа А. Буркерт - I ЛАУРЕАТ 

- Дина Марковска 3. СМШ флаута, класа А. Буркерт - I награда 

ФЕСТИВАЛ- УБ 

- Маша Стошић 2. ОМШ флаута, класа А. Буркерт - I награда 

- Милица Станковић 2. ОМШ флаута, класа А. Буркерт - I награда 

- Лана Голубовић 1. ОМШ флаута, класа А. Буркерт – III награда 

- Ксенија Каран 4. ОМШ флаута, класа А. Буркерт - I награда 

- Ивона Аливојводић 4. ОМШ флаута, класа А. Буркерт - I ЛАУРЕАТ 

OХРИДСКИ БИСЕРИ – Северна Македонија 
- Ивона Аливојводић4.ОМШ, флаута, класа А. Буркерт – II награда 

- Елена Медић 2.СМШфлаута, класа А. Буркерт - III награда 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ – БИЈЕЉИНА 

- Кисић Милица 1. ОМШ, флаута класа Е. Мирчетић - I награда 

- Јеремић Мартина1. ОМШ, флаута класа Е. Мирчетић - I награда 

- Радаковић Срђа 3. ОМШ, флаута класа Е. Мирчетић - I награда 

- Гала Пантелић 4.ОМШ, флаута класа Е. Мирчетић - I награда 

- Ивона Аливојводић 4.ОМШ, флаута, класа А. Буркерт – I награда 

Фестивал музичких школа Србије- Вршац 

- Ивона Аливојводић 4. ОМШ флаута, класа А Буркерт – I награда 

Остале активности : 
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- Ученици дувачког одсека су се истакли на концертима као солисти и као камерни састави. 

- У организацији Асоцијације флаутиста Србије, 26.06.2021.год. у сали наше школе је 

одржан концерт камерне музике студената флауте Музичке академије из Загреба, класа 

проф. Ренате Пенезић 

- Учешће ученика кларинета на Мастер класу у Вршцу, предавач Огњен Поповић, проф. на 

ФМУ Београд 

- Учешће ученика флауте на Мастер класу у Београду, предавач Матеј Зупан, Словенија 

проф. на Музичкој Академији у Љубљани ( 28.06 – 3.07.2021) 

- Учешће ученика класе флауте – летњи камп Рача Крагујевачка, семинар за флаутисте, 

организовао и водио А. Буркерт ( 19.08 – 31. 08. 2021) 

- Учешће ученика класе саксофона на Мастер класу у Тивту, Црна Гора, предавач Бојан 

Вукелић ( 25.08 – 29.08 2021) 

Ученинк Јовановић Аљоша, IV разред СМШ, класа Александар Антонијевић, положио 

је пријемни испит и уписао се на Kunsunivesität Graz. 

руководилац стручног већа 

Ема Мирчетић 

 

3.3.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ХАРМОНИКЕ 
САДРЖАЈ 

 

Број ученика хармонике у ОМШ на почетку школске године био је 66. До краја 

школске године исписано је 7 ученика: 

- Радовић Новак 2.раз.- 05.11.2020. 

- Костић Милош 4.раз.- 05.11.2020. 

- Рогић Стефан 4.раз.- 05.11.2020. 

- Перовић Теодора 2.раз.- 24.11.2020. 

- Срдић Михајло 4.раз.- 15.12.2020. 

- Будић Михајло 1.раз.- 18.01.2021. 

- Ерцег Жељана- Кала 4.раз.- 20.05.2021. 

Начин извођења наставе у ОМШ био је онлајн и непосредно. 

Степић Алекса 6.раз.- у августу није изашао на испит из главног предмета. 

Одржани интерни и јавни часови  

- 25.09.2020. у 18.00ч-Интерни смене 

- 10.10.2020. у 18.00ч- Концерт класе проф. Д.Ракић 

- 26.09.2020. у 17.00 ч- Интерни час смене 

- 19.10.2020. у 17.00ч- Интерни час класе М.Михаиловић 

- 21.10.2020. у 18.00ч- Интерни час смене 

- 30.10.2020. у 18.00ч- Интерни час смене  

- 17.11.2020. у 18.00ч- Интерни час смене 

- 22.01.2021. у 18.00ч- Интерни час смене 

- 23.01.2021. у 18.00ч- Интерни час смене 

- 03.02.2021. у 17.00ч- Интерни час смене 

- 10.02.2021. у 17.00ч- Интернои час смене 

- 17.02.2021. у 18.00ч- Интерни час класе Д.Ракић 

- 26.02.2021. у 19.00ч- Интерни час Д.Вагнер 

- 27.02.2021. у 18.00ч- Интерни час смене 

- 22.03.2021.- Видео интерни час класе М.Михаиловић 

- 04.06.2021. у 19.00ч- Видео интерни час класе М.Михаиловић 
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Одсек је успешно реализовао смотре ученицима ОМШ и техничке испите средње школе (сви 

датуми и сатнице су детаљно написани у књизи одсека). 

Резултати са такмичења (и ОМШ и СМШ) 

18. Смотра младих талената, Сремски Карловци, 25.10.2020. 

ПРВО МЕСТО- Јовановић Влајко 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

25. Дани хармонике, Смедерево, 28-29.11.2020. 

Андрић Димитрије 3.раз.- класа Б.Биочић ЛАУРЕАТ 

Јовановић Влајко 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ЛАУРЕАТ 

Томић Јован 3.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ЛАУРЕАТ 

Дуо Павловић Милица 4.раз.ср.шк.и Томић Јован 3.раз.ср.шк.- класа Б.Биочић ЛАУРЕАТ 

Андрић Петар 4.раз.- класа Б.Биочић ПРВА НАГРАДА 

Петричевић Андрија 5.раз.- класа С.Ушљебрка ПРВА НАГРАДА 

Симовић Лазар 1. раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

Симовић Лука 3.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

70. СВЕТСКИ ТРОФЕЈ ХАРМОНИКЕ 

На јубиларном 70.Светском Трофеју 2020, најпрестижнијем такмичењу за хармонику, 

одржаном ове године у онлај формату ученици наше школе из класе професорке Данијеле 

Ракић су били представници Србије и остварили запажене резултате у веома јакој 

конкуренцији. 

Јован Томић 3.раз.ср.шк. у категорији Интернационални трофеј до 18 год. освојио је четврто 

место. Лука Симовић 3.раз.ср.шк. је у истој категорији освојио осмо место у конкуренцији од 

18 учесника. 

Симовић Лазар 1.раз.ср.шк. у категорији Интернационални трофеј до 14 год. освојио је 

десето место у конкуренцији од чак 38 учесника. 

Влајко Јовановић 1.раз.ср.шк. у категорији Јуниори као најмлађи учесник освојио је 

двадесеттреће место у конкуренцији од чак 33 учесника.  

10.МУЗИЧКО ПРОЛЕЋЕ, Смедерево, 11-13.12.2020. 

Андрић Петар 4.раз.- класа Б.Биочић ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ 

Јовановић Влајко 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ЛАУРЕАТ КАТЕГОРИЈЕ 

Симовић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

Јончић Лазар 1.раз.ср.шк. – класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

Art champion- РУСИЈА 

Андрић Димитрије 3.раз.- класа Б.Биочић ПРВА НАГРАДА 

Андрић Петар 4.раз.- класа Б.Биочић ПРВА НАГРАДА 

Јовановић Влајко 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

Симовић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

Томић Јован 3.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

ОРКЕСТАР хармоника средње школе- руководилац Б.Биочић ПРВА НАГРАДА 

Accordion Star International Competition 2021-Америка 

На такмичењу Accordion Star International Competition 2021 одржаном од 16-25.aприла 

у Америци (онлајн формат) у конкуренцији такмичара из чак 13 земаља, у категорији до 16 

година: 

Јовановић Влајко 1.раз.ср.шк.- друго место- класа Д.Ракић 

Јончић Лазар 1.раз.ср.шк.- девето место- класа Д.Ракић 

Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк.- дванаесто место- класа Д.Ракић 

Међународни фестивал Словенске музике, Београд, 15.05.2021.год. 

Јовановић Влајко 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

Јончић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 
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Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ПРВА НАГРАДА 

26. Дани хармонике- СМЕДЕРЕВО 15-16. мaj 2021.год. 

ЛАУРЕАТИ КАТЕГОРИЈА 

Андрић Петар 4.раз.- класа Б.Биочић 

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

Камерни дуо Павловић М. и Томић Ј.- класа Б.Биочић 

Оркестар хармоника средње школе- ум.руководилац Б.Биочић 

ПРВЕ НАГРАДЕ 

Перин Тара 1.раз.- класа С.Ушљебрка 

Андрић Димитрије 3.раз.- класа Б.Биочић 

Симовић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Јончић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Симић Предраг 2.раз.ср.шк.- класа Б.Биочић 

Симовић Лука 3.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

ДРУГА НАГРАДА 

Петричевић Андрија 5.раз.- класа С.Ушљебрка 

11.Meђународни фестивал МУЗИЧКО ПРОЛЕЋЕ, Смедерево 26-30.05.2021. 

ЛАУРЕАТИ КАТЕГОРИЈЕ 

Трио Levelup (Симовић Лазар, Јовановић Влајко и Јончић Лазар)- класа Д.Ракић  

Јончић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић ЛАУРЕАТ категорије 

ПРВЕ НАГРАДЕ 

Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Симић Петар 2.раз.ср.шк.- класа Б.Биочић 

ДРУГА НАГРАДА 

Маринић Иван 5.раз.ОМШ- класа Б.Биочић 

 

ТРЕЋА НАГРАДА 

Милајчић Никола 3.раз.ср.шк.- класа М.Марковић 

Међународно такмичење CONCORD OF SOUNDS 2021., Рига, Латвија 

Међународно такмичење CONCORD OF SOUNDS 2021., одржано је у Риги, Латвија у 

периоду од 16-20.маја 2021. Ученици из класе професорке Данијеле Ракић постигли су 

изузетно високе резултате. Симовић Лазар 1.раз.ср.шк. је са највећим бројем поена освојио 

ГРАНД ПРИ, а ученици Јовановић Влајко 1.раз.ср.шк. (други по реду по висини бодова и 

најбољи у својој старосној групи) и Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк. прве награде. На 

такмичењу су учествовали такмичари и чланови жирија из чак 32 земље света, што додатно 

повећава успех наших ученика. 

2.Међународно такмичење уметности MuzART, Вологда- Русија 
Друго међународно такмичење уметности MuzART, Вологда у Русији је такмичење на 

коме се представљају кандидати из разних свера уметности.  

Ученици са одсека хармонике из класе професорке Данијеле Ракић остварили су 

запажене резултате. Ученик Симовић Лазар 1.раз.ср.шк.- освојио је прву награду, док су 

ученици Јончић Лазар 1.раз.ср.шк., Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк. и Симовић Лука 

3.раз.ср.шк. освојили друге награде. 

Међународни фестивал словенске музике ХАРМОНИЈА, Белгород- Русија 
Међународни фестивал словенске музике Хармонија у Белгороду - Русија одржаном 

22-24.маја 2021. год. окупио је 700 такмичара на разним инструментима и старосних група до 

18 година. Специфика овог такмичења је извођење композиција искључиво словенских 

композитора. 
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Ученици са одсека хармонике су својим наступима показали високу спремност и 

остварили највише могуће резултате. Ученик Влајко Јовановић 1.раз.ср.шк. освојио је ГРАНД 

ПРИ (победник свих старосних група, клавирске хармонике и дугметаре), а Лазар Јончић 

1.раз.ср.шк. је ЛАУРЕАТ свих старосних група клавирске хармонике. Оба ученика су из класе 

наставнка Данијеле Ракић. 

Избор Националне селекције за Св.трофеј хармонике 2021.год. 
Удружење музичара Музичко сазвежђе, Ваљево као члан Светске конфедерације 

хармоникаша (Француска) у периоду од 20-30.маја 2021. год. организовало је избор 

Националне селекције Србије за предстојећи Св.трофеј хармонике 2021.године. На избору су 

учествовали ученици Андрић Димитрије 3.раз. ОМШ и Андрић Петар 4.раз.ОМШ из класе 

професорке Блаженке Биочић, у старијим старосним категоријама Јовановић Влајко 

1.раз.ср.шк., Јончић Лазар 1.раз.ср.шк., Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк. и Симовић Лука 

3.раз.ср.шк. из класе професорке Данијеле Ракић као и оркестар хармоника средње школе 

КостаМан, уметнички руководилац професорка Блаженка Биочић. Сви кандидати на избору 

су успешно прошли прву етапу такмичења и остварили високе поене. 

МЛАДИ ВИРТУОЗ , Београд, 21-27.05.2021. 

- Перин Тара 1.раз.- класа С.Ушљебрка ПРВА НАГРАДА 

МАЈСКИ СУСРЕТИ ХАРМОНИКАША, Лазаревац, 28.05.2021. 

- Петричевић Андрија 5.раз.- класа С.Ушљебрка ЛАУРЕАТ 

- Перин Тара 1.раз.- класа С.Ушљебрка ПРВА НАГРАДА 

АКОРДЕОН АРТ ПЛУС, Сарајево, БиХ 

- Петричевић Андрија 5.раз.- класа С.Ушљебрка ДРУГА НАГРАДА  

- Перин Тара 1.раз.- класа С.Ушљебрка 

2. МЕЂУНАРОДНО ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ Adagio, Нур-

султан- Казахстан., јун 2021. 
Прво представљање ученика одсека хармонике у Казахстану, на такмичење које је 

одржано у онлајн формату у донело је изузетно високе резултате. ГРАНД-ПРИ освојили су 

ученици Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк. и Симовић Лазар 1.раз.ср.шк.Оба ученика су из 

класе професорке Данијеле Ракић. 

1. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ New vision art, Нур-султан- Казахстан., јун 2021. 
На такмичењу које је одржано у онлајн формату донело је изузетно високе резултате. 

ГРАНД-ПРИ освојили су ученици Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк. и Томић Јован 

3.раз.ср.шк.Оба ученика су из класе професорке Данијеле Ракић. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ - Казахстан., јул 2021. 
На такмичењу које је одржано у онлајн формату донело је изузетно високе резултате. 

ГРАНД-ПРИ освојио је ученик Јончић Лазар 1.раз.ср.шк. из класе професорке Данијеле Ракић. 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ Virtuoso, Казахстан- Италија, јун 2021. 
На међународном такмичењу Virtuoso које је одржано у онлајн формату у организацији 

две државе, Казахстана и Италије постигнути су изузетно високи резултате. ГРАНД-ПРИ 

освојили су ученици Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк. и Јончић Лазар 1.раз.ср.шк.Оба 

ученика су из класе професорке Данијеле Ракић. 

Наступи на концертима школе (и ОМШ и СМШ):  

04.12.2020.Дан школе 

- Андрић Петар 4.раз.- класа Б.Биочић 

- Петричевић Андрија 5.раз.- класа С.Ушљебрка 

- Симовић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

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

- Симовић Лука 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

16.12.2020. Концерт одсека поводом Дана школе Наступили су сви ученици са одсека. 
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22.05.2021. Пролећни концерт – Земунски парк 

- Јончић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

- Дуо Павловић Милица и Томић Јован- класа Б.Биочић 

- Трио Гет-уп- класа Д.Ракић 

- Оркестар хармоника средње школе- ум.руководилац Б.Биочић 

07.06.2021. Годишњи концерт школе- Коларчева задужбина 

- Јончић Лазар 1.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

- Симовић Лука 4.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

- Оркестар хармоника средње школе- ум.руководилац Б.Биочић 

16.08.2021.Отварање Конференције Култура –повезница Србије и света 

- Симовић Лука 4.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић 

Имена ученика ОМШ са недовољном оценом из главног предмета: 

- Опачић Нина 2.раз.- 1 из хармонике (класа Д.Вагнер) 

- Петричевић Марко 2.раз.- 1 из хармонике (класа Д.Вагнер) 

- Станкић Андрија 3.раз.- 1 из хармонике (класа Д.Вагнер) 

- Јаћевић Никола 3.раз.- 1 из хармонике (класа М.Михаиловић) 

- Рашета Никола 5.раз.- 1 из хармонике ( класа М.Павловић) 

Залагањем и напредовањем на главном предмету, истакли су се 

- Перин Тара 1.раз.- резултати на такмичењима 

- Петричевић Андрија 5.раз.- резултати на такмичењима 

- Андрић Димитрије 3.раз.- резултати на такмичењима 

- Андрић Петар 4.раз.- резултати на такмичењима 

- Јовановић Влајко 1.раз.ср.шк. 

- Симовић Лазар 1.раз.ср.шк. 

- Јончић Лазар 1.раз.ср.шк. 

- Симић Предраг 2.раз.ср.шк. 

- Петровић Димитрије 2.раз.ср.шк. 

- Симовић Лука 3.раз.ср.шк. 

- Томић Јован 3.раз.ср.шк. 

руководилац стручног већа 

Данијела Ракић 

 

 

 

 

3.3.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ГИТАРЕ 
САДРЖАЈ 

 

У школску годину се уписао 101 ученик на одсеку гитаре. 

На крају године имамо три исписана ђака: Хелена Петровић II СМШ, Матија Павловић 

IV ОМШ, Миња Стојановски III ОМШ. 

За убрзано напредоваље се пријавило троје ђака и то су : Хелена Бијелић V ОМШ, 

Петра Панић VI ОМШ прешле у класу М. Димитријевић. Вук Ралевић и Мане Милошевић 

прелазе у IV ОМШ класа М. Димитријевић. Михајло Станчевић (од септембра III ОМШ) из 

класе Остојић прелази у класу М. Димитријевић.  

На крају првог тромесечја школске 2020/21. нема исписаних ученика на одсеку, одржан 

је један интерни час, и оквирно одређен скуп такмичења која би требало посетити у овој 

школској години. То су за сад Гитар Арт Фестивал као и такмичење у МШ ”Божидар Трудић 

Смедеревска Паланка, такмичеље Белграде Гуитар Салон и републичко такмичеље Србије. 
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Одсек је комплетан учествовао активно на мастер курсевима и концертима _Гитар Арт 

Фестивала који је одржан и чију је котизацију реализовала управа школе. Такође је у плану и 

реализација концерта одсека поводом дана школе. Неоцењен из солфеђа, гитаре и хора је - 

Матија Павловић који ће се и исписати из школе. На одсеку гитаре који броји 7 класа је веома 

ефикасно спроведена настава на даљину онлајн путем, уз помоћ различитих платформи (зум, 

скајп, вибер...) Иако у јеку 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 имао ту част да свира 

солистички реситал у склопу концертног дана нових нада у склопу фестивала у Дому 

Омладине. На одсек за класичну гитару ове године је примљено нових 12 првака. Наставу на 

даљину је стопроцентним учинком изнео сваки наставник. Са великим бројем изостанака (без 

обзира да ли су оправдани или неоправдани) и из којих предмета:Миња Стојановски III ОМШ 

класа А. Јованић има 26 неоправданих, укор наставничког већа. Анастасија Ковачевић, класа 

А. Јованић V ОМШ има 8 неоправданих и укор раз. старешине. 

Резултати са такмичења (и ОМШ и СМШ):  

Вук Вукајловић II-1 награда на Републичком такмичењу 2021.IV категорија  

Вања Чубановић, III разред (прво полугодиште) I-1 награда на такмичењу у МШ 

"Божидар Трудић, Смедеревсла Паланка; 4. место на такмичењу Белграде Гуитар Салон-а, 

децембар 2020.; III награда на Републичком такмичењу Април 2021. Марко Симић, VI разред; 

I-1 Награда на такмичењу у МШ "Божидар Трудић", Смедеревска Паланка 4. место на 

такмичењу Белграде Гуитар Салон-а, 2020.; III награда на Републичком такмичењу, април 

2021.  

Имена ученика ОМШ и СМШ који су се истакли залагањем и напредовањем на главном 

предмету:  

1. Душица Вујин класа В. Бакиш добила вукову награду  

2. Победник такмичења Виртуосос В4+ које се већ шет година одржава у Мађарској. На 

такмичењу учествују инструменталисти до 18 година старости и певачи до 20 година 

из пет европских земаља (Мађарска, Пољска, Чешка, Словачка и Србија). Између 

осталих чланови жирија били су маестро Пласидо Доминго и Немања Радуловић.  

3. Анна Амалиа Wеимар, Немачка 15. wеттбеwерб фур јунге гитарристен 2021. 

Победник у категорији до 17 година. Ово је такмичење прве категорије по 

класификацији фонда за младе таленте Министарства за омладину и спорт.  

4. Андрес Сеговиа Монхеим ам Рхеин, Немачка - Интернатионал цомпетитион фор 

yоунг гуитаристс 2021. Друга награда у категорији до 18 година. Ово је такмичење 

прве категорије по класификацији фонда за младе таленте Министарства за омладину 

и спорт.  

5. Сзегед Интернатионал Гуитар Цомпетитион, Сегедин, Мађарска - Победник у својој 

старосној категорији.  

6. Цлассиц Арт Интернатионал Гуитар Цомпетитион 2021 - Победник у четвртој 

категорији и лауреат за четврту и пету категорију до 20 година.  

7. Војводина Интернатионал Гуитар Цомпетитион, Нови Сад, Србија - Победник у својој 

старосној категорији.  

8. ТРЕМОЛО Скопље, Македонија. Интернатионал гуитар цомпетитион. Победник у 

својој старосној категорији.  

Одржана је смотра за прве разреде ОМШ као и испити за све разреде ОМШ и СМШ, 

којима су приступили сви ученици одсека гитаре . 

Због епидемиолошке ситуације одржана су само два јавна часа одсека гитаре. 
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Руковођење Стручним већем за област гитара у школској 2021/2022. години, од Горана 

Ковачића преузима Андреј Јованић. 

У Београду, 31.08.2021. год.           руководилац стручног већа 

Горан Ковачић 

 

3.3.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СОЛО ПЕВАЊА 
САДРЖАЈ 

 

У школској 2020/21 години одсек за соло певање упркос пандемији о забранама која је 

она условила је успео да заврши школску годину са успехом. Настава је држана комбиновано 

и у складу са епидемиолошким мерама 

Одржано је 12 интерних часова, завршне смотре и испити у року, а успели смо да 

наступимо и на појединим такмичењима: 

Резултати са такмичења (и ОМШ и СМШ):  

10 међународно такмичење Музичко пролеће, 11-13.12.2020. Смедерево 

- Сурдановић Давид, први СМШ, класа Ненић, прва награда 

11 такмичење младих певача Мита Топаловић, 6 и 7. 03.2021. Панчево 

- Сурдановић Давид, први СМШ, класа Ненић, прва награда 

- Недељковић Силвија , трећи СМШ, класа Ненић, друга награда 

- Пејић Теодора, трећи СМШ, класа Ненић, прва награда 

- Јаковљевић Григориј Николај, четврти СМШ, класа Ненић, прва награда 

10. Међународни фестивал Музичко пролеће у Смедереву од 11. до 13.12.2020. 

- Миленковић Искра, први ОМШ, класа Вранић Светлана, ПРВА награда А категорија 

97,67, соло певање 

11. Међународно такмичење младих талената „Мита Топаловић“ Панчево 6. и 7. марта 

2021. за соло певаче: 

- Миленковић Искра, други ОМШ, класа Вранић Светлана, ПРВА награда 97,20, соло 

певање 

- Тодоровић Теодора, први СМШ, класа Вранић Светлана, ДРУГА награда 88,25, соло 

певање 

- Дорић Наталија, други СМШ, класа Вранић Светлана, ПРВА награда 95,80, соло 

певање 

11. Такмичење ``Мита Топаловић``- 08.03.2021.- Панчево Србија 

- Голеш Алиса, 4 .ОМШ класа Јовановић Ана Лауреат 

- Кирћански Алавања Нађа 1. ОМШ класа Јовановић Ана I наградa  

- Брдаревић Ланa 2. ОМШ класа Јовановић Ана I наградa 

- Толимир Ања 3 СМШ класа Јовановић Ана I наградa 

- Лаштро Ива 4 СМШ.  

19.Интернационални фестивал УБ Србија 19.05.2021. ”Велика терца” 

- Толимир Ања 3. СМШ класа Јовановић Ана Лауреат 

- Ђелић Даница 3. СМШ класа Јовановић Ана Лауреат 

- Ћалић Стефан, 4. СМШ класа Јовановић Ана Лауреат 

- Кирћански Алавања Нађа, 1. ОМШ класа Јовановић Ана Првa наградa. 

- Ђелић Марија, 3. ОМШ класа Јовановић Ана Првa наградa.  

- Голеш Алиса 4. ОМШ класа Јовановић Ана Првa наградa.  

- Толимир Ања 3. СМШ класа Јовановић Ана Првa наградa.  

- Лаштро Ива, 4 .СМШ класа Јовановић Ана Првa наградa. 

Фестивал музичких школа, 05.06.2021. Вршац Србија 
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- Милићевић Aмелиа 3 .ОМШ класа Јовановић Ана Прва награда.  

Концерти поводом Дана школе 

- Хор одсека за соло певање са диригентом Небојшом Цвијановићем 

- Давид Сурдановић 1 СМШ класа Ненад Ненић 

- Ања Толимир (2 СМШ ) и Даница Ђелић ( 3 СМШ) класа Ана Јовановић 

- Јана Шантрић ( 3 СМШ) класа Ана Јовановић 

- Ален Поповић (4 СМШ) класа Ана Јовановић 

- Ива Лаштро ( 4 СМШ) и Дуња Дугоњић ( 4 СМШ) класа Ана Јовановић 

- Стефан Ћалић (4 СМШ) камерна музика у класи Ане Јовановић  

Завршни концерт школе, 08.06.02021. КНУ  

- Лаштро Ива 4.СМШ класа Јовановић Ана  

- Шантрић Јана 3.СМШ класа Јовановић Ана  

- Стефан Ћалић 4.СМШ класа Јовановић Ана  

- Петровић Димитрије 2.СМШ класа Јовановић Ана  

- хор целе класе Јовановић 

На концерту у Земуском парку наступио је хор одсека за соло певање са диригентом 

Небојшом Цвијановићем 

Од осталих наступа издвајамо: 

„Распевани мај“ концерт ученика одсека соло певања из класе проф.Ненића, 19.05.2021. 

Горњи Милановац 

- Платиша Наталија, први ОМШ 

- Давид Сурдановић, први СМШ  

- Недељковић Силвија, трећи СМШ 

- Јаковљевић Григориј Николај, четврти СМШ 

„Концерт за душу“ концерт свих ученика класе Јовановић као и бивших ученица из исте 

класе које су сада на школовању у иностранству, 28.05.2021.Дом Војске Србије  

- Адамовић Луција 1.ОМШ  

- Брдаревић Лана 2.ОМШ 

- Кирћански Алавања Нађа 1.ОМШ  

- Ђелић Марија 3. ОМШ  

- Голеш Алиса 4.ОМШ  

- Милићевић Амелиа 3.ОМШ 

- Мијатовић Ева 2. ОМШ 

- Ђелић Даница 3. СМШ 

- Толимир Ања 3.СМШ  

- Лаштро Ива 4. СМШ 

- Поповић Ален 4. СМШ 

- Продановић Милана  

- Новчић Катарина  

- Спасојевић Јана 

„У сусрет празницима“-концерт класе Ненић ,28.04.2021. галерија Богић, Београд 

- Платиша Наталија, први ОМШ 

- Сурдановић Давид, први СМШ 

- Недељковић Силвија, трећи СМШ 

- Пејић Теодора, трећи СМШ  

- Јаковљевић Григориј Николај, четврти СМШ 

руководилац стручног већа 

Небојша Цвијановић 
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3.3.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА 
САДРЖАЈ 

 

У протеклој школској години, настава на теоретском одсеку се одвијала без већих 

проблема и у складу са Годишњим планом рада школе. Поред редовних активности, скоро сви 

наставници теоретске наставе су били ангажовани у припремама и учешћу својих ђака на 

Републичком и Међународном такмичењу. Учествовао је велики број ученика из школе. На 

Р.Т. укупно је освојено 71 прва награда, 8 другиг, 7 трећих награда, 2 похвале и једно учешће.  

Због епидемијске ситуације, такмичења су одржана он лајн.  

28. Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета, новембар 2020. Београд 

Ученици из класе Оливере Стамболић: 

- 22 прве награде (15 из теорије музике, 4 хармоније, 2 солфеђа, 1 из двогласа) 

- 2 друге награде (1 из солфеђа, 1 теорије музике) 

- 2 треће награде (теорија музике) 

Ученици из класе Нине Суботић 

- 18 првих награда (8 из солфеђа, 8 теорије музике, 2 из двогласа) 

- 1 друга награда (двоглас) 

- 5 трећих награда (солфеђо) 

- 2 похвале и 1 учешће. 

Ученици из класе Владимира Милојичића 

- 5 првих награда (хармонија) 

- 3 друге награде (хармонија) 

Ученици из класе Драгане Поповић 

- 6 првих награда (облици) 

Ученици из класе Александре Лазендић 

- 3 прве награде (2 из солфеђа, 1 из теорије музике) 

- 1 друга награда (солфеђо) 

Ученици из класе Милоша Родића 

- 4 прве награде (1 из солфеђа, 2 теорије музике, 1 двоглас) 

Ученици из класе Ање Коцић 

- 3 прве награде (1 из солфеђо, 2 из теорије музике) 

Ученик из класе Весне Ракоњац 

- 1 прва награда (солфеђо) 

Ученик из класе Емилије Вукелић 

- 1 прва награда (солфеђо) 

Ученица из класе Александре Каралић 

- 1 друга награда (солфеђо) 

7. Међународно такмичење из солфеђа 10.-11.04.2021., Београд 

- Ученици из класе Ање Коцић – 2 прве награде (теорија музике) 

- Ученици из класе Оливере Стамболић 2 прве награде (теорија музике) 

- Ученик из класе Иване Бусанчић 1 прву награду (теорија музике) 

 Седмо такмичење „Корнелије“ 

- Ученици из класе Ање Коцић: 3 прве награде (2 из солфеђа, 1 из теорије музике) 

Честитам свим колегама и њиховим ђацима за труд, залагање и одличне резултате 

упркос отежаним условима рада. 

Похваљује се Драгана Поповић која је за кратко време успела да савлада материју, 

припреми ђаке и освоји 6 високих првих награда из облика, и нова колегиница Ања Коцић, за 

ангажовање и посвећеност у раду. 
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Такође, издвајам колеге које су држале наставу у групама већим од дозвољених, и што 

су усппели да одрже висок ниво квалитета наставе и покажу изузетне педагошке вештине у 

свом раду. 

руководилац стручног већа 

Емилија Вукелић 

 

3.3.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ 

И ОБРАДЕ ЗВУКА 
САДРЖАЈ 

Током школске године није било ново уписаних ученика. 

Ученици који су се током године исписали су: 

1. Голеш Алиса, 01-10-2020.год. Исписана из првог разреда СМШ 

2. Слесаров Давид, 25-09-2020.год. Исписан из другог разреда СМШ 

3. Узелац Вера, 15-11-2020.год. Исписана из другог разреда СМШ 

4. Оташевић Михајло, 01-03.2021.год. Исписан из другог разреда СМШ 

5. Перић Милена, 10-04-2021.год. Исписана из другог разреда СМШ 

Ученика који су прешли на ванредно школовање као и ученика пријављених за убрзано 

напредовање, није било. 

Начин остваривања наставе изводио се на даљину и непосредно. 

Одржан је јавни час трећег разреда на даљину путем интернета, 17 децембра 2020., у 

класи др Душана Петровића. Учествовали су сви ђаци првог и трећег разреда СМШ МП 

одсека.  

Сви ђаци МП одсека учествовали су у два пројекта школе: 

- Концерт на Коларцу 

- Концерт у парку 

Резултати са републичког такмичења средњошколских тонских снимака, одржаног 24. 

јуна 2021.год. у Београду су следећи: 

- Радовановић Јован, други разред, класа Матија Анђелковић, прва награда. 

- Милановић Ђина, трећи разред, класа др Душан Петровић, прва награда. 

- Поповић Петар, трећи разред, класа др Душан Петровић, трећа награда 

Имена ученика СМШ са недовољном оценом из хармоније, историје музике и главног 

предмета на крају јулског класификационог периода:  

1. Крепе Василије, 2 разред 

2. Радовановић Јован, 2 разред 

3. Александров Иван, 3 разред (главни предмет, ванредан) 

Ученици су испите положили у августовском року. 

Имена ученика СМШ који су се истакли залагањем и напредовањем на главном предмету: 

1. Бребановић Дина, први разред, класа др Душан Петровић 

2. Михајловић Јана, први разред, класа др Душан Петровић 

3. Радовановић Јован, други разред, класа Матија Анђелковић 

4. Петрушевски Тодор, други разред, класа Матија Анђелковић 

5. Ракић Виктор Митар, други разред, класа Матија Анђелковић 

6. Миливојевић Ива, трећи разред, класа др Душан Петровић 

7. Милошевић Андреј, трећи разред, класа др Душан Петровић 

8. Поповић Петар, трећи разред, класа др Душан Петровић 

9. Јосиповић Стефан, четврти разред, класа Матија Анђелковић 

 

руководилац стручног већа 

др. Душан Петровић 
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3.3.9. СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА 

ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ 
САДРЖАЈ 

 

У току ове школске године радило се по комбинованом принципу (он-лине, уживо) у 

зависности од епидемиолошке ситуације. Предметни наставници су користили Вибер, Гоогле 

Цлассроом, Зоом и Теамс апликације за рад са ученицима. Верска настава, Грађанско 

васпитање и Физичко васпитање су одржавани у он-лине формату уз помоћ већ поменутих 

апликација. Није било организованих посета културним и образовним манифестацијама услед 

пандемије ЦОВИД-19. 

Настава се одвијала са скраћеним трајањем часова (30 мин) и у по две групе ученика у 

сваком разреду. Због сличног рада ОШ „Лазар Саватић“ чије просторије користимо, настава 

је почињала у 18х, што је и утицало на претходно споменут концепт рада у овој школској 

години. 

руководилац стручног већа 

др Александра Самолов 

 

3.3.10. СТРУЧНО ВЕЋЕ 

КЛАВИРСКИХ САРАДНИКА - КОРЕПЕТИТОРА 
САДРЖАЈ 

 

У првом тромесечју нове школске 2020-2021 године се радило на припреми програма и 

планирању концертних и такмичарских активности које су се касније одржале у онлајн 

формату. 

У другом тромесечју првог полугодишта клавирске пробе су се одвијале редовно и 

несметано, у складу са епидемиолошком ситуацијом. Неки од нас су чак радили у ризичним 

условима, са ученицима који, због природе свог инструмента, не могу да носе маске (дувачи, 

певачи). 

Тиме су клавирски сарадници још једном показали своју посвећеност, несебичност, 

колегијалност и професионалност. 

У овом тромесечју смо такође помогли да дође до успешне реализације учешћа на 

онлајн такмичењима, на којима су наши ђаци освојили углавном прве награде, као и на онлајн 

концертима поводом Дана школе. 

Резултати: 

Меморијал ''Коста Манојловић'' Смедеревска Паланка, категорија флаута 

- Ивона Аливојводић, прва награда 

Класа Александар Буркерт, клавирски сарадник Лидија Толди 

Меморијал ''Коста Манојловић'' Смедеревска Паланка, категорија соло певање: 

- Амелиа Миличевић-лауреат такмичења 

- Марија Ђелић, Алиса Голеш, Лана Брдаревић-прве награде 

- Нађа Каћански Алавања-друга награда 

Класа Ана Јовановић, клавирски сарадник Стеван Врца 

Међународни фестивал ''Музичко пролеће'', Смедерево, категорија соло певање 

- Искра Миленковић, прва награда 

Класа Светлана Вранић, клавирски сарадник Хелена Гавроска 

- Давид Сурдановић, прва награда 

Класа Ненад Ненић, клавирски сарадник Хелена Гавроска 

Наступи: 
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Наступили смо на концертима поводом Дана школе, које су ове године снимљени и 

емитовани преко You Tube канала. 

У првом тромесечју другог полугодишта, корепетитори су, сем редовних проба, 

односно часова са клавиром, учествовали на неколико такмичења на којима су наши ђаци 

имали одличне резултате. 

- Међународно такмичење соло певача у Панчеву- осам првих награда од којих 

један лауреат и једна друга- клавирски сарадници Стеван Врца и Хелена Гавроска, 

класе А.Јовановић и Н.Ненић. 

- Фестивал гудача у Шапцу- десет првих награда и две друге-клавирски сарадници 

Бисерка Маровић, Ана Кокир, Александра Живковић, Ивана Шабарић и Смиља 

Јосифоски, класе А.И.Богић. С.Драмићанин, Ј.Вукајловић, А.Кијановић 

8.априла је одржана аудиција за Фестивал музичких школа на којој су свирали Лидија 

Толди, Ана Кокир и Стеван Врца. Комисија наставничког већа је изабрала најуспешније тачке. 

У току су и припреме за предстојеће Школско такмичење гудача и Републичко такмичење, а 

у плану су и неки концерти.  

Резултати са такмичења (и ОМШ и СМШ):  

РЕЗУЛТАТИ СА ГУДАЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ОДРЖАНОГ АПРИЛ-МАЈ 2021. – ГУДАЧИ 

ВИОЛИНЕ: 

ПРЕДКАТЕГОРИЈА: 

- Патић Елена I17 (95,40) 

класа: Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

- Ракочевић Алекса I5 (97,00) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

- Ракочевић Ива I2 (99,60) 

класа: Санда Драмићанин- 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

КАТЕГОРИЈА 1: 

- Јовановић Маша II8 (90,80) 

класа: Татјана Јокетић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

- Митић Димитрије II20 (86,20) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

- Мујаковић Ива I16 (95,00) 

класа: Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

- Ковачевић Урош III3 (83,80) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

- Ракочевић Нина I3 (99,00) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

- Савић Страхиња III2 (84,20) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

- Симић Михаило II18 (86,40) 

класа: Јелена Вукајловић 
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клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

- Ђурковић Емилија I17 (95,00) 

класа: Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

КАТЕГОРИЈА 2: 

- Ракочевић Марија I5 (96,80) 

класа: Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

- Чаворовић Петра I9 (95,40) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

- Ђурић Наталија I12 (95,20) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

- Јанковић Милица I15 (95,00) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

- Ковачевић Наташа III9 (75,00) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

КАТЕГОРИЈА 3А: 

- Сузић Маријана III2 (82,60) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

КАТЕГОРИЈА 3Б: 

- Јосифоски Анђела I1 ЛАУРЕАТ (100,00) 

класа: Санда Драмићанин 

клавирски сарадник: Александра Живковић 

КАТЕГОРИЈА 4: 

- Митровић Кампос Мар Елена I9 (96,60) 

класа: Владимир Николић 

клавирски сарадник: Јелена Цветковић 

- Бојић Кристина II4 (93,00) 

класа: Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

КАТЕГОРИЈА 5: 

- Павловић Милица I1 ЛАУРЕАТ (99,60) 

класа: Исидора Драмићанин 

клавирски сарадник: Бисерка Маровић 

ВИОЛЕ: 

КАТЕГОРИЈА 3: 

- Јосифоски Анђела I1 (100,00) 

класа: Александра Кијановић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

- Урошевић Наталија II2 (90,00) 

класа: Александра Кијановић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

КАТЕГОРИЈА 5: 

- Урошевић Милица III1 (84,00) 
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класа: Александра Кијановић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

ВИОЛОНЧЕЛА: 

КАТЕГОРИЈА 1: 

- Павловић Олга II1 (92,25) 

класа: Сара Вученовић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

- Ђурђевић Јана II5 (90,75) 

класа: Наташа Благојевић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

КАТЕГОРИЈА 2: 

- Ивковић Анђела I9 (95,00) 

класа: Сара Вученовић 

клавирски сарадник: Ивана Шабарић 

- Поповић Гвозден II4 (91,00) 

класа: Наташа Благојевић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

КАТЕГОРИЈА 5: 

- Билановић Јованка II1 (90,75) 

класа: Наташа Благојевић 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

„Константин Велики“ Ниш – међународно онлајн такмичење: 

- Анђела Јосифоски VI разред ОМШ (виола) категорија Б III 100,00 ЛАУРЕАТ свих 

гудача, класа: А. Кијановић клав. сар: С. Јосифоски 

- Анђела Јосифоски II разред СМШ (виолина) категорија А III 87,60 II награда, класа: 

С. Драмићанин клав. сар: С. Јосифоски 

- Кристина Бојић III разред СМШ (виолина) категорија А IV 86,00 II награда, класа: Ј. 

Вукајловић клав. сар: Б. Маровић 

23. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић” 

- Кудриавтсева Елизавета, II разред ОМШ, класа Александар Буркерт – 92,20 II награда 

- Салаћанин Јулијана, III разред ОМШ, класа Тијана Крстић – 96,00 I награда 

- Стошић Маша, III разред ОМШ, класа Александар Буркерт – 95,00 I награда 

- Кончаревић Вида, III разред ОМШ, класа Владислав Стајевић – 94,00 II награда 

- Аливојводић Ивона, IV разред ОМШ, класа Александар Буркерт – 98,80 – I награда 

- Каран Ксенија, IV разред ОМШ, класа Александар Буркерт – 95,00 I награда 

- Медић Елена, II разред СМШ, класа Александар Буркерт – 95,80 I награда 

- Стојаковић Јана, II разред СМШ, класа Александар Буркерт – 97,20 I награда 

- Марковска Дина, III разред СМШ, класа Александар Буркерт – 95,40 I награда 

Клавирска сарадња: Ана Кокир и Лидија Толди 

19. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ, УБ 19.05.2021 

СОЛО ПЕВАЊЕ 

Класа АНА ЈОВАНОВИЋ 

Корепетитор СТЕВАН ВРЦА 

НАГРАДЕ: 

- Камерни састав „ВЕЛИКА ТЕРЦА“ЛАУРЕАТ, 100 бодова 

Ања Толимир, III разред СМШ 

Даница Ђелић, III разред СМШ 

Стефан Ћалић, клавир, IV разред СМШ 

- Нађа Кићански Алавања, I разред ОМШ 97 поена I-2 награда 
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- Марија Ђелић, III разред ОМШ, 98 поена I-1 награда 

- Алиса Голеш, IV разред ОМШ, 98 поена I-1 награда 

- Ања Толимир, III разред СМШ, 95 поена I-1 награда 

- Ива Лаштро, IV разред СМШ, 98 поена I-2 награда 

64. Фестивал Музичких и балетских школа Србије, Вршац 30.05-05.06 

- Анђела Јосифоски виола VI 97,00 I награда 

- Марко Мандић клавир VI 98,16 I награда 

- Ивона Аливојводић флаута IV 98,66 I награда 

- Амелиа Миличевић соло певање III 97,00 I награда 

- ЕКИПНО 97,70 I награда 

Фестивал у Шапцу 

- Емилија Ђурковић, III разред, 96 поена , I наградa 

- Марија Ракочевић, IV разред, 99 поена, I наградa 

Класа Ана Илијоска Богић 

клавирски сарадник Ивана Шабарић. 

- Симић Михаило, III разред, 90 поена, I награда 

- Сузић Маријана, VI разред, 88 поена, II награда 

- Чаворовић Петра V разред ОМШ, I награда 95 поена 

- Јанковић Милица V разред ОМШ, II награда 85 поена 

- Бојић Кристина III разред СМШ, I награда 94 поена 

Класа Јелена Вукајловић 

клавирски сарадник Бисерка Маровић 

- Дуо Сrescendo 2021, I награда, 99 поена 

- Ива Ракочевић, I разред, I награда, 99 поена 

- Алекса Ракочевић, II разред, I награда, 99 поена 

Класа Санда Драмићанин 

клавирски сарадник Александра Живковић 

- Анђела Јосифоски, VI разред ОМШ, I 1 награда, 97 поена 

класа Александра Кијановић – дисциплине виола и камерна музика 

клавирски сарадник: Смиља Јосифоски 

- Наталија Урошевић, VI разред ОМШ, I 2 награда, 96 поена 

- Милица Урошевић, III разред СМШ, I награда, 93,67 поена 

класа Александра Кијановић – дисциплине виола и камерна музика 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије 

- Анђела Јосифоски, III категорија, I ¹ награда, 100 поена 

Класа: Александра Кијановић, виола 

клавирски сарадник: Смиља Јосифоски 

- Наталија Урошевић, III категорија, II ² награда, 90 поена 

- Милица Урошевић, V категорија, III ¹ награда, 84 поена 

Класа: Александра Кијановић, виола 

клавирски сарадник: Ана Кокир 

Међународно такмичење МИНИ ПАГАНИНИ одржано 13. априла 2021. године у 

Задужбини Илије М. Коларца  

- Маша Јовановић – II разред ОМШ 

Класа Татјана Јокетић, клавирски сарадник Милена Малеш, прва награда, 98 поена 

- Елена Патић – III разред ОМШ, 

Класа Ана Илијоска Богић, клавирска сарадња Милена Малеш, прва награда 97 поена; 

- Ива Мујаковић – II разред ОМШ,  
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Класа Ана Илијоска Богић, клавирска сарадња Бисерка Маровић, прва награда 98,6 

поена; 

- Емилија Ђурковић – III разред ОМШ, 

Класа Ана Илијоска Богић, клавирска сарадња Милена Малеш, прва награда 98 поена; 

- Марија Ракочевић – IV разред ОМШ, 

Класа Ана Илијоска Богић, клавирска сарадња Милена Малеш, прва награда 98 поена; 

- Гутић Вјера – ванредна ученица, друга награда 

- Ива Ракочевић – I разред ОМШ, Лауреат, 100 поена; 

- Алекса Ракочевић – II разред ОМШ, прва награда, 99 поена; 

- Нина Ракочевић – IV разред ОМШ, Лауреат, 100 поена; 

Класа Санда Драмићанин, клавирска сарадња Александра Живковић 

- Симић Михаило – III разред ОМШ , прва награда, 95.6 поена; 

- Савић Страхиња – III разред ОМШ, прва награда, 95 поена; 

- Митић Димитрије – IV разред ОМШ, прва награда, 95.3 поена; 

Класа Јелена Вукајловић, клавирска сарадња Бисерка Маровић 

11. Међународно такмичење младих талената „Мита Топаловић“ у Панчеву, соло 

певање: 

- Искра Миленковић I¹ 

- Теодора Тодоровић II¹ 

- Нађа Кирћански Алавања I⁴ 

- Лана Брдаревић I⁴ 

- Алиса Голеш I¹ Лауреат ОМШ 

- Ања Толимир I² 

- Ива Лаштро I² 

Класа Ана Јовановић, корепетитор Стеван Врца 

- Давид Сурдановић I¹ 

- Григориј Николај Јаковљевић I² 

- Силвија Недељковић II¹ 

- Теодора Пејић I⁵ 

Kласа Ненад Ненић, корепетитор мр. Хелена Гавроска 

На јубиларном 10. МУЗИЧКОМ ПРОЛЕЋУ, Смедерево (11-13.12.2020.) одржаном ове 

године у онлајн формату ученици наше школе су остварили изузетне резултате 

дисциплина соло певање 

- Искра Миленковић 2. разред ОМШ – класа С. Вранић ПРВА НАГРАДА 

- Давид Сурдановић 1. разред СМШ – класа Н. Ненић ПРВА НАГРАДА 

клавирска сарадња мр. Хелена Гавроска 

У оквиру меморијала „Коста Манојловић“, а у организацији МШ „Божидар Трудић“, 

Смедеревска Паланка, наши ученици су остварили изузетне резултате: 

Дисциплина Соло певање: 

- Амелиа Милићевић , II разред ОМШ (99) ЛАУРЕАТ ТАКМИЧЕЊА 

Класа Ана Јовановић 

- Лана Брдаревић, l -7 награда (91) први разред ОМШ 

- Нађа Каћански Алавања, II -2 награда (87,66) први разред ОМШ 

- Марија Ђелић, I-1 награда, (96) трећи ОМШ 

- Алиса Голеш, I-3 награда (94) трећи ОМШ 

26. Републичком такмичењу, у организацији УМБПС наши ученици су постигли изузетне 

резултате: 

Дисциплина дувачки инструменти: 

- Ћуковић Матеја, II разред СМШ, кларинет – I 2 награда, 96.75 поена. 
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Класа Александар Антонијевић, клавирски сарадник др. ум. Никола Здравковић 

КОНЦЕРТИ  

На завршном концерту школе одржаног на Коларцу, наступили су: 

Бисерка Маровић, др.ум. Никола Здравковић, Лидија Толди, Ана Кокир и Смиља 

Јосифоски. 

Ученици одсека соло певања наше школе из класе професора Ненада Ненића, 

клавирски сарадник мр Хелена Гавроска, одржали су целовечерњи концерт у галерији Богић 

у Београду, са називом „У сусрет празницима“. 

Концерт је протекао у дивној атмосфери и у складу са епидемиолошким мерама. На 

репертоару су се нашле композиције старих мајстора, соло песме, арије и дуети. У самом 

програму учествовали су ученици: Наталија Платиша (ОМШ) а из средње школе: Давид 

Сурдановић, Силвија Недељковић, Теодора Пејић и Григориј Николај Јаковљевић. Учешће је 

имао и њихов професор, Ненад Ненић који је уједно и водио концерт. 

Гостовање овог концерта је било у Културном центру у Горњем Милановцу 19 маја. 

У Музичкој галерији Задужбине Илије М. Коларца 14. маја 2021. године у организацији 

Музичког атељеа „Пепељуга“ одржан је концерт ученика виолине наше школе. 

Наступили су Ива Ракочевић, Ива Мујаковић, Маша Јовановић, Алекса Ракочевић, 

Емилија Ђурковић, Елена Пантић, Михаило Симић, Димитрије Митић, Марија Ракочевић, 

Нина Ракочевић и ванредни ученик Вјера Гутић (класе Санда Драмићанин, Ана Илијоска 

Богић, Татјана Јокетић, Јелена Вукајловић). Клавирска сарадња Александра Живковић, Ивана 

Шабарић и Бисерка Маровић. 

 

У Свечаној сали Дома Војске у Београду, 28. маја 2021. године одржан је концерт 

садашњих и бивших ученика проф. Ане Јовановић на концерту који је реализован у сарадњи 

са Уметничким ансамблом Министарства одбране „Станислав Бинички“. На програму 

„Концерта за душу“, како је гласио његов назив, била су најатрактивнија дела вокалне 

уметности и најлепше арије из оперског репертоара. 

Уз оркестар Уметничког ансамбла „Станислав Бинички“, солисткиње су биле 

некадашње ученице Средње музичке школе „Коста Манојловић“, из класе професорке Ане 

Јовановић: сопрани Милана Продановић и Катарина Новчић, студенткиње престижног 

Универзитета за музику и извођачке уметности у Бечу и Јана Момировић, мецосопран, сада 

на школовању на Ченгду универзитету у Кини. Оркестар је наступио под диригентском 

палицом Дијане Цветковић. 

На концерту су учествовали и садашњи ученици професорке Јовановић, Ања Толимир, 

Ива Лаштро, Дуња Дугоњић, Стефан Ћалић и Ален Поповић. Клавирски сарадник био је 

професор Стеван Врца, а гост концерта Димитрије Петровић, хармоника. 

 

руководилац стручног већа 

Хелена Гавроска 
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3.3.12. ИЗВЕШТАЈИ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 

 

3.3.12.1. Извештај одељенског старешине I разреда СМШ (ВИ)  
САДРЖАЈ 

 

На почетку школске 2020/21. године у први ви разред уписано је тридесеттроје ученика. 

У току школске године исписало се троје ученика: Радоњић Димитрије (испис 08.02.2021.), 

Бунчић Ненад (испис 20.04.2021.) и Спасојевић Сања (испис 24.05.2021.).  

Од тридесет ученика првог ви разреда на крају четвртог класификационог периода у 

јуну месецу, тринаест ученика је школску годину завршило одличним успехом (успех 5,00 

имају ученици Гвоздић Софија, Костић Михајло, Маснец Сања, Сурдановић Давид, Терзић 

Ивона и Тодоровић Теодора, а остали одлични ученици су Блануша Маја, Гајић Марко, 

Ивановић Катарина, Лонић Наталија, Пршић Ленка, Чекановић Лазар, Шутић Јелисавета), 

потом врло добрим успехом први ви разред је завршило осам ученика (Васић Милутин, 

Глушица Василије, Драгосављевић Дијана, Јовановић Влајко, Јончић Лазар, Опсеница Саша, 

Поповић Татјана и Тинтор Елена). Добрим успехом први ви разред је завршило четворо 

ученика (Банда Илић Илија, Јовановић Димитрије, Николић Владимир, Симовић Лазар). 

Ученика са довољним успехом нема. Ученици са недовољним успехом на крају четвртог 

класификационог периода има четворо (Јовановић Андреј са једном оценом један из 

информатике, Миленковић Вера са једном оценом један из главног предмета виолине, Савић 

Дуња са једном недовољном оценом из виолончела и Ђајић Тамара са једном оценом један из 

виолине и неоцењена је из још седам предмета). На самом крају школске 2020/21. године, 

Миленковић Вера и Савић Дуња ће понављати први ви разред школске 2021/22., у који су се 

поново уписале, док је Јовановић Андреј положио поправни испит из информатике у 

августовском испитном року и уписао се у други ви разред. Дана 01.09.2021. ученица Ђајић 

Тамара је донела одлуку да напусти музичко школовање, те се из наше школе исписала. Дана 

01.09.2021. године у други ви разред се код нас уписала ученица Ђоровић Симона, која је 

претходно музичко школовање завршила у МШ „Корнелије Станковић“ у Београду. На 

почетку школске 2021/22.године у другом ви разреду има укупно двадесетседам ученика. 

У току школске 2020/21.године први ви разред освојио је укупно тридесетосам награда, 

од тога тридесетједну прву, четири друге награде и три треће. По броју освојених високих 

награда, посебно се истичу ученици Јончић Лазар, Јовановић Влајко и Симовић Лазариз класе 

професорке Данијеле Ракић. 

Једини ученик који завршава први ви разред смањеном оценом из владања је Банда 

Илић Илија (оцена из владања врло добро четири). Остали ученици имају примерно владање. 

одељенски старешина 

Оливера Стамболић 

 

3.3.12.2. Извештај одељенског старешине I разреда СМШ (МП) 
САДРЖАЈ 

 

На почетку школске године уписано је 15 ученика. У току године исписала се Голеш 

Алиса тако да је разред завршило 14 ученика: 4 одличних, 8 врло добрих, 2 добра. Довољних 

и недовољних ученика нема. 

Ученика који су прешли на ванредно школовање као и ученика пријављених за убрзано 

напредовање, није било. 

Начин остваривања наставе изводио се на даљину и непосредно. 
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Одржан је јавни час трећег разреда на даљину путем интернета, 17 децембра 2020., у 

класи др Душана Петровића. 

Сви ђаци 1. разреда МП одсека учествовали су у два пројекта школе: 

 Концерт на Коларцу 

 Концерт у парку 

Кажњених ученика није било. 

У августовском испитном року, није било ученика. 

Имена ученика 1. СМШ МП који су се истакли залагањем и напредовањем на главном 

предмету: 

1. Бребановић Дина 

2. Михајловић Јана 

одељенски старешина 

Душан Петровић 

 

3.3.12.3. Извештај одељенског старешине II разреда СМШ (ВИ) 
САДРЖАЈ 

 

На почетку школске године у други разред СМШ на вокално инструменталном одсеку 

је уписано 34 ученика. У току првог полугодишта из школе се исписала ученица Радовић Нађа 

(предмет: виолина) у класи Ане Вујадиновић . Укупан број ученика на крају првог 

полугодишта у другом разреду на вокалном инструменталном одсеку је 33 . 

Током целе године настава се одржавала комбиновано тј. онлајн као и у школи према 

упутствима и препорукама Министарства просвете. Трајање часа је 30 мин . 

Проблеми у спровођењу наставе: 

Нередовно долажење на наставу и кашњење на почетак часа – појединих ученика - 

изостајање са наставе по недељу до десет дана због разних такмичења на инструменталном 

одсеку што узрокује отежано праћење наставе нарочито код нових предмета у школској 

години. 

Успех ученика на крају првог полугодишта : одличних 17 , врло добрих 7 добрих 0 , 

довољних 0 и недовољних 1. Неоцењеих 10 (детаљно наведен у извештају на крају првог 

полугодишта) . 

У другом полугодишту две ученице су се иписале из школе и то: Теодора Тодоран на 

почетку другог полугодишта (предмет: клавир) у класи Биљане и Ана Констатиновић 1у току 

полугодишта тј. 15.05.2021 (предмет: соло певање) у класи проф.Светлане Вранић. На почетку 

дтугог полугодишта се уписао нов ученик Андреј Петковић (ИОП 2) предмет клавир , у класи 

Радојке Ивановић .  

Укупан број ученика на крају другог полугодишта је 32. 

Проблеми у спровођењу наставе:  

Технички проблеми: лоша интернет конекција у малој сали школе; такође, исти 

проблем неретко су имали ученици када се укључују на час . 

Кашњење на час: онлајн или уживо у школи што ремети редовно/правилно држање 

наставе. 

Успех на крају школске 2020/2021 у јуну месецу: одлични 21, врло добрих 8, добрих 1, 

довољних 0, недовољних 2. 

1. Петровић Хелена (гитара класа: Сретен Попара) – недовољна оцена из гитаре ( ученица 

није приступила испиту) 

2. Вукотић Ива: хармонија, историја музике 

3. Ђорђевић Матија – непаралелан, I/OOН недовољна оцена из информатике (оцена са 

ООН не улази у просек зато што је ученик други разред на ООН а трећи у СМШ 
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На поправном испиту у августовском року Петровић Хелена и Вукотић Ива нису 

приступиле испиту при чему ученице нису оствариле право на упис у следећи разред тј. пале 

су годину. 

Други разред СМШ на вокално инструменталном одсеку је завршило укупно 30 

ученика. 

Коначан успех ученика другог СМШ на ВИ одсеку закључно са 31.08.2021. је следећи: 

одлични 21, врло добрих 8, добрих 1, довољних 0 , недовољних 0 . 

Успех и похвале ученика су детаљно наведени у извештају од 30.06.2021. 

 

одељенски старешина 

Владимир Милојичић 

 

3.3.12.4. Извештај одељенског старешине II разреда СМШ (MP) 
САДРЖАЈ 

 

У други разред уписано је 14 редовних ученика и један ванредни. Пред упис у други 

разред, ученик Давид Слесаров је напустио школу због селидбе у Беч, а разреду се прикључила 

ученица Миа Мартић која је обновила другу годину, тако да је број ученика остао исти. У току 

године, из школе су се исписали ученици Узелац Вера, Перић Милена и Оташевић Михајло. 

Сва три ученика су били екстерни ђаци, а разлози за исписивање у сва три случаја била је 

немогућност да се у пандемијским условима прилагоде похађању двеју школа, што због 

здравствених, што због организационих фактора.  

На крају друге године број редовних ученика је био 11 од којих су екстерни Милошевић 

Александра и Оташевић Александар. Обоје су непаралелни, ове године су уписали гимназије 

(Милошевић 10. гимназија, Оташевић 5. гимназија). Остали ученици сви похађају ООН у 

нашој школи. Јован Радовановић је непаралелан такође, са пребаченом ООН наставом из 

СМШ „Корнелије Станковић“. Ове године такође, ученица Анастасија Миљковић се у 

потпуности пребацила на похађање наставе у нашој школи исписавши се са теоретског одсека 

у СМШ „Ватрослав Лисински“.  

У трећу годину креће 9 редовних ученика. Ученица Миа Мартић прелази на ванредно 

похађање наставе, а ученица Анастасија Миљковић обнавља други разред због потешкоћа у 

вези са похађањем наставе током године из здравствених разлога.  

УСПЕСИ УЧЕНИКА  

- 5 одличних 

- 3 врло добрих 

- 2 добрих 

Посебна похвала ученицима:  

- Ракић Виктору Митру за ангажованост на снимања оркестра хармоника за Дан школе 

и техничку помоћ на концерту школе у Земунском парку, као и за одличан успех са 

најбољим просеком (4.89). 

- Милошевић Александри за техничку помоћ на концерту школе у Земунском парку, 

дежурствима на такмичењима као и на одличном успеху, поред тога што иде у две 

школе. Посебно напомињем да је у питању један млади и проактиван човек. Од самог 

почетка школовања, а посебно од проглашења првих ванредних мера због пандемије, 

ученица се нуди да помогне око организације разреда, контактирања ученика, 

састављања преписки. За сам крај, управо је она убацила новог колегу и разредног у 

групну преписку разреда  

- Радовановић Јовану за освојену награду на незваничном републичком такмичењу 

средњошколских тонских снимака. У питању је један необично инспирисан и 
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необично напредан млади композитор. Поред школских такмичења пријављује се на 

незванична такмичења и осваја изразито скупе и квалитетне пакете ефеката и 

софтверских инструмената за музичку продукцију. 

- Петрушевски Тодору за активност и присуство на „сцени“, компоновању и 

објављивању својих песама. Већ у овим годинама, ученик остварује сарадњу са 

страним младим извођачима у андерграунд хип хоп жанру. Његове песме одишу 

свежином, модерним звуком, али и комплексним и озбиљним садржајем у текстовима 

које без проблема пише на енглеском језику. Ученик у себи носи озбиљан потенцијал 

да ту свежину удахне и у индустрију када за то време дође. 

 

одељенски старешина 

Матија Анђелковић 

 

3.3.12.5. Извештај одељенског старешине III разреда СМШ (ВИ) 
САДРЖАЈ 

 

У трећи разред је уписан 31 ученик. На крају првог тромесечја ученица Софија 

Чучковић прелази на ванредно школовање. На крају првог полугодишта у трећи разред се 

уписује нова ученица Дина Марковска. На почетку другог полугодишта ученик Григориј 

Николај Јаковљевић убрзано завршава разред. 

На крају школске године 14 ученика је разред завршило са одличним успехом, 14 

ученика са врло добрим и два ученика су са добрим успехом. Ученик Милајчић Никола је 

прешао у другу школу, а ученик Матија Михајловић Обнавља разред. 

Милајчић Никола има укор одељенског већа и оцену из владања добар 3. 

Похвала за све ученике са одличним успехом 

одељенски старешина 

Милош Родић 

 

3.3.12.6. Извештај одељенског старешине III разреда СМШ (МП) 
САДРЖАЈ 

 

На почетку школске године у трећи разред музичке продукције уписано је 10 ученика.У 

току школске године 1 ученик је уписан. 

На крају школске године су 11 ученика успешно завршили 3. разред. 

У току године изречена је једна васпитно-дисциплинска мера ученици Јелени Рендулић 

и то опомена одељенског старешине , укор одељенског старешине због неправдања изостанака 

који укључује и смањену оцену из владања на врло добро 4. 

Ученица је до краја школске године редовно долазила на наставу и правдала часове, па 

јој је оцена из владања враћена на одлично 5. 

За време стања изазваног епидемијом вируса КОВИД 19 настава се одвијала он лајн. 

Одељенски старешина посебно похваљујем ученике којио су имали запажених 

резултата на : 

РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ  

1. Миливојевић Ива, 1. награда из музичких облика, 

2. Поповић Петар, 1. награда из музичких облика и 2. награда из теорије, 

3. Манић Јован1. награда из теорије, 

4. Милошевић Андреј, 1. награда из теорије. 

1. Видовић Нађа, 1.награда из солфеђа (двоглас) 

МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ  
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1. 1.Миливојевић Ива, 1. награда, теорија музике 

2. Милановић Ђина, 1. награда, теорија музике ,  

3. Поповић Петар, 2. награда, теорија музике 

Иву Миливојевић похваљујем због одличних оцена из свих предмета.  

 

одељенски старешина, 

Драгана Поповић 

 

3.3.12.7. Извештај одељенског старешине IV разреда СМШ (ВИ) 
САДРЖАЈ 

 

На почетку школске године у 4. раз. је уписано 25 ученика. Један ученик је уписан у 

току године. На ванредно школовање су у току године прешли: Ранисављевић Алекса, 

Николић Христина, Бодирога Настасја и Тепавчевић Марко. 

Настава се одвијала на даљину и непосредно и проблема у реализацији није било. 

Четворо ученика је са смањеном оценом из владања и то: Ђурић Срђан, Николић 

Христина и Ранисављевић Алекса на вр. добро 4. Ученици Бодирога Настасји смањена је оцена 

из владања на добро 3. 

Ученику Поповић Алену одобрена је молба за полагање разредних испита у 

августовском року па му је из истог разлога одложено и полагање дипломског испита . У 

августовском року ученик због болести није могао да приступи разредним испитима тако да 

прелази у статус ванредног ученика. 

Ученица Мацура Теодора је одложила излазак на дипломски испит у јунском року због 

обавеза на факултету. 

Од ученика који су на ООН у нашој школи 9 је одличних, 2 вр. добрих, 4 добрих и 2 

недовољних. 

Због одличног успеха, великог броја награда освојених у овој шк. години као и у 

досадашњем школовању награђени су следећи ученици: Томић Ђурђа, Радовић Михаило, 

Кладар Невена , Опачић Милица, Јаковљевић Андрија, Алексић Тара , Ћалић Стефан и Богавац 

Лука. 

За ученика генерације изабран је ученик Чалић Стефан.  

 

одељенски старшина 

Александра Лазендић 

 

3.3.12.8. Извештај одељенског старешине IV разреда СМШ (МП) 
САДРЖАЈ 

 

Свих 13 ученика успешно је дипломирало у јунском испитном року. 

Награда за најбоље изведен дипломски испит: Стефан Јосиповић. 

Похваљујем Стефана Јосиповића за одличан 5,00 успех током целокупног школовања 

(био је и кандидат за ученика генерације). Освојио је и две прве награде на Републичком 

такмичењу у новембру 2020 год. из хармоније и музичких облика. 

5 ученика има одличан успех 

3 ученика имају врло добар успех 

5 ученика имају добар успех 

одељенски старешина 

Мирјана Јовичић 
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3.4.  ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
САДРЖАЈ 

 

У току школске 2020/2021. године, Стручни актив за развојно планирање је пратио 

реализацију активности предвиђеним Годишњим планом рада за шк. 2020/2021. Области и 

ниво остварености је приказан у табели испод. 

Такође, Стручни актив за развојно планирање је у складу са Правилником о 

стандардима квалитета рада установе број 110-00-546/2018-04 евалуирао оствареност текућег 

Школског развојног плана (ШРП) 2016-2021 и саставио предлог Школског развојног плана 

2021 - 2026 који је усвојен на седници Школског одбора. 

На средници Стручног актива за развојно планирање одржаној 20. Августа 2021. године 

донет је плана рада за школску 2021/2022. годину. 

 

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 

Школа организује активности 

за запослене у школи, ученике 

и родитеље, које су директно 

усмерене на превенцију 

насиља. 

Родитељи активно учествују у 

животу и раду школе. 

Школа је препознатљива као 

центар иновација и васпитно-

образовне изузетности у 

широј и ужој локалној и 

стручној заједници. 

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, Педагога, 

Психолога, Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 

Тима за самовредновање, 

Савета родитеља. 
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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 унапређивања рада 

школе 

 

 

председник Стручног актива за развојно планирање 

Горан Стојановић, помоћник директора 

 
 

3.5. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
САДРЖАЈ 

 

У школској 2020/2021. 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.  

Одржан је један састанак Актива, 23.08.2021. године у просторијама школе. Измена у 

чланству Актива није било, тако да је Актив током школске године реализовао своје 

активности у следећем саставу: 

- Алексанра Каралић, председник (наставник солфеђа и теорије музике) 

- Зорица Вукосављевић, директор 

- Владимир Николић, члан (наставник виолине) 

- Наташа Благојевић, члан (наставник виолончела) 

- Борислав Лаловић, члан (наставик контрабаса) 

- Милена Страхињић, члан (наставник клавира) 

- Сретен Попара, члан (наставник гитаре) 

- Блаженка Биочић, члан (наставник хармонике) 

- Владислав Стајевић, члан (наставник флауте) 

- Ненад Ненић, члан (наставник соло певања) 

- Маријана Гвоздић, члан (нототекар) 
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Одзив састанку, као и ангажовање чланова Актива током школске године, био је 

већински, односно већина чланова Актива узимала је учепће у предвиђеним активностима. 

Ове школске године основни задатак Актива био је припрема новог Школског програма 

2022-2027 који би требало да ступи на снагу почетком календарске 2022. године. Основа 

ангажовања чланова тима односила су се на размену мишљења у вези са новим одабиром и 

расподелом поглавља у самом документу. Чланови Актива ангажовали су се да према 

доступним изворима прибаве примере добре праксе и сходно својим сазнањима, о томе 

информишу остале чланове. Коресподенција међу члановима одвијала се периодично, мање у 

виду састанака, више путем размене материјала мејловима, а сходно епидемиолошкој 

ситуацији и поштовању прописаних мера. 

Поред припреме новог Школског програма 2022-2027, рад чланова актива односио се и 

на неизоставне измене изазване 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 2020/2021. години односио на ученике I и II 

разреда основне музичке школе (ОМШ), као и на ученике I разреда средње музичке школе 

(СМШ).  

Школске 2020/2021. 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. 

 

председник Стрчног актива за развој Шлолског програма 

Александра Каралић, помоћник директора 
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3.6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
САДРЖАЈ 

 

Тим за инклузивно образовање усвојио је у августу 2020.год. годишњи план рада тима 

који је конципирала Снежана Тодоровић, координатор тима.  

У фебруару 2021.год. организован је електронски састанак тима у циљу прикупљања 

предлога за израду Правилника о преласку ученика на школовање по ИОП-3 (обогаћени и 

проширени програм за даровите ученике). Чланови тима нису били активни у изношењу 

предлога јер нису имали довољно јасну слику о могућем садржају и концепту новог 

правилника. Одлучено је да се рад на правилнику одложи за следећу школску годину, када се 

стекну услови за организовање састанка и дискусију уживо. Неопходна је детаљна анализа и 

жива дискусија за конципирање критеријума и дефинисање начина селекције ученика за иоп-

3. 

Координатор тима, Снежана Тодоровић, у сарадњи са разредним старешинама и 

предметним наставницима, континуирано је спроводила анализу потреба за додатном 

подршком ученицима и предлоге за прелазак на школовање по ИОП-у. У том циљу, 

организован је електронски састанак тима крајем марта 2021. год. са следећим дневним редом: 

Анализа и усвајања предлога за прелазак ученика на школовање по ИОП-у из предмета 

хармонија. Сви чланови тима сагласили су се са предлогом предметног наставника, Владимира 

Милојичића. Међутим, родитељи нису дали сагласност за прелазак на школовање по 

индивидуалном образовном плану у овој школској години. 

Снежана Тодоровић, психолог и координатор тима, израдила је заједно са 

наставницима главног предмета педагошке профиле за нове ученике са оштећеним видом и 

ажурирала прошлогодишње профиле.  

Делови годишњег плана рада тима нису реализовани због сложених епидемиолошких 

околности.  

Тим је радио у следећем саставу: Данијела Петровић, Јагода Анђелковић Љујић, Санда 

Драмићанин, Ана Ђорђевић, Србислава Вуков, Весна Синђелић, Матија Анђелковић, Мика 

Богавац, родитељ, Милкица Братић, представник локалне самоуправе, Илија Банда Илић, 

ученик, Снежана Тодоровић, координатор. 

 

координатор Тима за инклузивно образовање 

Снежана Тодоровић, психолог 

 

3.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
САДРЖАЈ 

 

У шк.2020/2021.год. 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. Организованe су посете разредима музичке гимназије са циљем едуковања о насиљу 

и спречавања сукоба међу ученицима СМШ. У случајевима основаних сумњи на 
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дискриминацију , насиље, злостављање и занемаривање одржавани су састанци Тима , 

разматране све релевантне чињенице и доносила адекватна решења. 

Крајем месеца фебруара у целој школи обележен је „ Дан розе мајица“ тј.Дан борбе 

против међувршњачког насиља , низом организованих активности. 

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

безбедност деце на интернету јер су потенцијално сва деца изложена вршњачком 

електронском насиљу и насиљу од стране одраслих.  

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

године упознати са различитим облицима насиља и институционалним механизмима за 

реаговање на све облике насиља. Поред тога, кроз упознавање ученика са различитим 

културама у оквиру наставе Историје и наставе Српског језика континуирано се 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 за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Јагода Анђелковић Љујић, педагог 

 

3.8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
САДРЖАЈ 

 

Тим за самовредновање рада школе био је веома активан током школске године. 

Организовани су електронски састанци у августу, новембру 2020.год. и априлу 2021.год. 

Састанак уживо организован је у априлу 2021. год. 

Школски Тим за самовредновање рада школе сачинио је у августу 2020.год. годишњи 

план самовредновања за шк.2020/2021. год.  

Годишњим планом рада Тима за самовредновање за шк. 2019/2020. год. било је 

предвиђено за друго полугодиште вредновање области ЕТОС (међуљудски односи и сарадња 

на свим нивоима). С обзиром да је у марту проглашено ванредно стање, анкетирања нису 

спроведена. Из тог разлога Тим је донео одлуку да се испитивање из области ЕТОС уврсти у 

годишњи план рада Тима за шк. 2020/2021. год. Снежана Тодоровић, школски психолог, 

припремила је анкете за ученике, родитеље и наставнике. У анкете је уврстила известан број 

тврдњи из упитника које нуди Приручник за самовредновање и вредновање рада школе. Због 

бољег увида у постојеће стање у анкету је уврстила нове тврдње које прецизније разрађују 

елементе међуљудских односа и сарадње на свим нивоима унутар установе. Корекције и 

допуне прелиминарне верзије анкета обављене су на састанку Тима. Уз ангажман свих чланова 

Тима за самовредновање израђене су коначне верзије анкета. 

Анкетирање наставног кадра, ученика и родитеља спроведено је у септембру 2020.год. 

У анкети је учествовало 61 наставник, 38 ученика и 14 родитеља. 

Статистичку обраду анкета, извештај и анализу о спроведеном истраживању урадила је 

Снежана Тодоровић, шк.психолог. Тим је извршио верификацију извештаја. 

Уважавајући приговоре родитеља на одређене сегменте наставе на одсеку музичка 

продукција, уз консултације са директором и педагогом школе, годишњи план рада нашег 

Тима је допуњен. Наиме, у годишњи план додали смо испитивање квалитета наставе на одсеку 

МП (област НАСТАВА И УЧЕЊЕ).  

Прилог мејла, који је послат свим члановима Тима у новембру 2020.год. , садржао је 

предлог анкете за ученике о квалитету наставе на одсеку МП. Предлог анкете сачинила је 
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Снежана Тодоровић, психолог, координатор Тима. Чланови Тима упознали су се са садржајем 

анкете и сагласили се са њеном концепцијом .  

Будући да епидемиолошки услови у том периоду нису дозволили реализовање анкете о 

квалитету наставе на одсеку музичка продукција , уместо тог испитивања урађена је 

евалуација целокупне онлајн групне музичке наставе (укључујући и МП) и онлајн 

општеобразовне наставе (област „Настава и учење“). Психолог је израдила анкету, извршила 

испитивање ученика у априлу 2021. год. и статистички обрадила резултате. Поред тога, 

осмислила је предлоге за унапређивање онлајн општеобразовне наставе, која ће свакако, у 

неком облику, постати део редовног наставног процеса. Резултати испитивања прослеђени су 

наставницима ООН и наставницима групне музичке наставе. 

С обзиром да је анкета конципирана ванстандардно како бисмо стекли што реалнију 

слику о функционисању онлајн наставе, у коначној анализи је употребљивији квалитативни а 

не квантитативни приступ. Квалитативна анализа резултата испитивања послужила нам је за 

формулисање препорука за унапређивање онлајн наставе у будућности. 

На састанку Тима, који је организован уживо у априлу 2021. год., чланови су допунили 

и усвојили предлоге координатора тима за нови Развојни план школе. Са предлозима 

координатора за израду новог Развојног плана чланови Тима претходно су упознати на 

електронском састанку Тима. Предлози су засновани на резултатима самовредновања у 

претходних пет година, на евалуацији старог Развојног плана и на процени актуелних потреба 

школе. 

Тим је радио у следећем саставу: Зорица Вукосављевић, Оливера Стамболић, Милица 

Бабовић, Јагода Анђелковић Љујић, Снежана Милчић, Јелена Штрбац, Анђела Штрбац и 

Снежана Тодоровић, координатор . 

Извештај о самовредновању области етос 

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

упитника за наставнике, ученике и родитеље. 

У упитнике су укључени следећи стандарди: 

- Стандард 5.1. –Успостављени су добри међуљудски односи 

- Стандард 5.4. – У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

Стандард вредновања 5.1. – Успостављени су добри међуљудски односи 

Оствареност овог стандарда процењивали смо путем следећих изабраних индикатора: 

1. У нашој школи се негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање. 

2. Односи између ученика у нашој школи су без предрасуда у погледу социјалног 

статуса, вероисповести, националне и полне припадности. 

3. Односи наставника и ученика у нашој школи су без предрасуда у погледу социјалног 

статуса, вероисповести, националне и полне припадности. 

4. Упознат/а сам са правилима понашања и кућним редом школе. 

5. У нашој школи се негују и подстичу сараднички односи. 

6. У нашој школи наставници уче ђаке да брину о другима. 

7. У нашој школи наставници показују бригу према другима. 

8. У нашој школи ученици прихватају одговорност за своје поступке. 

9. У нашој школи наставници прихватају одговорност за своје поступке. 

10. Наставници наше школе су свесни да њихово понашање представља пример 

ученицима, родитељима и колегама. 

11. У нашој школи наставници се односе једни према другима са уважавањем 

12. Наставници се опходе према ученицима са уважавањем. 

13. Наставници се односе према родитељима са уважавањем. 
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14. Ученици се опходе једни према другима са уважавањем. 

15. Ученици се опходе према наставницима са уважавањем. 

16. У нашој школи конфликти и неспоразуми између ученика решавају се конструктивно. 

17. Конфликти и неспоразуми између наставника решавају се конструктивно. 

18. Конфликти и неспоразуми између ученика и наставника решавају се конструктивно. 

19. Конфликти и неспоразуми између родитеља и наставника решавају се конструктивно. 

20. Конфликти и неспоразуми између руководства школе и запослених решавају се 

конструктивно. 

21. Наставници наше школе имају довољно знања из области конструктивног решавања 

конфликата. 

Напомена: Број индикатора за овај стандард вредновања није исти за све испитиване актере 

школског живота: анкета за наставнике садржи 21 индикатор, док анкете за ученике и 

родитеље садрже 17 индикатора. 

Приликом процене остварености стандарда користили смо резултате спроведеног 

испитивања.  

Процене остварености овог стандарда од стране наставника, ученика и родитеља, 

изражене просечном оценом (за 21 тј. за 17 индикатора) су следеће: наставници - 3.17, ученици 

– 3.51, родитељи – 3.59. (просечна оцена – 3.42). Наставници су се показали као строжи 

оцењивачи остварености овог стандарда у односу на ученике и родитеље. У узорку родитеља 

за 2 индикатора (од укупно 17) евидентиране су оцене испод 3.50, у узорку ученика 9 

индикатора (од укупно 17) има оцену испод 3.50 док у узорку анкетираних наставника 17 

индикатора (од укупно 21) има оцену испод 3.50 . У узорку родитеља и ученика нема 

индикатора са оценом мањом од 3.00. У узорку наставника евидентирано је 6 индикатора са 

оценом нижом од 3.00.  

Закључујемо да је у подручју вредновања 5.1. „Успостављени су добри међуљудски 

односи“, ниво остварености 3. 

Одабрали смо следеће индикаторе (са оценама испод 3.00 у узорку наставника) на којима 

треба радити у циљу подизања квалитета рада у области ЕТОС:  

- У нашој школи се негује позитивна социјална клима, међусобна сарадња и уважавање. 

(2.93) 

- У нашој школи ученици прихватају одговорност за своје поступке. (2.98) 

- У нашој школи наставници прихватају одговорност за своје поступке. (2.88) 

- У нашој школи наставници се односе једни према другима са уважавањем. (2.80) 

- Конфликти и неспоразуми између наставника решавају се конструктивно. (2.84) 

- Наставници наше школе имају довољно знања из области конструктивног решавања 

конфликата. (2.82) 

Акционим планом биће конкретизоване активности у циљу подизања нивоа 

остварености маркираних индикатора. 

Стандард вредновања 5.4. – У школи је развијена сарадња на свим нивоима 

Оствареност овог стандарда процењивали смо путем следећих индикатора: 

1. Када имам проблем знам коме могу да се обратим у школи. 

2. Осећам се слободним/ом да се обратим директору школе уколико имам проблем из 

њене надлежности. 

3. Осећам се слободним/ом да се обратим помоћнику директора уколико имам проблем 

из њене надлежности. 

4. Осећам се слободним/ом да се обратим школском педагогу уколико имам проблем из 

њене надлежности. 
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5. Осећам се слободним/ом да се обратим школском психологу уколико имам проблем 

из њене надлежности. 

6. Осећам се слободним/ом да се обратим разредном старешини уколико имам проблем 

из њене/његове надлежности. 

7. Осећам се слободним/ом да се обратим секретару школе уколико имам проблем из 

њене надлежности. 

8. Осећам се слободним/ом да се обратим медијатекарки задуженој за ученичка питања 

(соба бр.6) уколико имам проблем из њене надлежности. 

9. Знам коме да се обратим у школи за различите информације. 

10. Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и прецизне. 

11. Информисање о раду и дешавањима у школи је благовремено и потпуно. 

12. Информације на званичном школском сајту су јасне и благовремено ажуриране. 

Процене остварености овог стандарда од стране професора, ученика и родитеља, 

изражене просечном оценом су следеће: наставници - 3.31, ученици – 3.36, родитељи – 3.65. 

(просечна оцена – 3.44). Перцепција и процена ученика и наставника у погледу остварености 

индикатора из овог стандарда су веома сличне. У узорку родитеља није евидентиран ниједан 

индикатор са оценом испод 3.50, у узорку ученика 9 индикатора (од укупно 12) има оцену 

испод 3.50, а у узорку анкетираних наставника 7 индикатора из овог стандарда (од укупно 12) 

има оцену испод 3.50. 

Закључујемо да је у подручју вредновања 5.4. „У школи је развијена сарадња на свим 

нивоима“, ниво остварености 3. 

Одабрали смо следеће индикаторе (са оценама испод 3.00 у узорку наставника/ученика) 

на којима треба радити у циљу подизања квалитета рада у области ЕТОС:  

- Информације о раду и дешавањима у школи су јасне и прецизне. (просечна оцена 

наставника - 2.87) 

- Информисање о раду и дешавањима у школи је благовремено и потпуно. (просечна 

оцена наставника – 2.77) 

- Информације на званичном школском сајту су јасне и благовремено ажуриране 

(просечна оцена наставника – 2.90, просечна оцена ученика – 2.89) 

Акционим планом биће конкретизоване активности у циљу подизања нивоа 

остварености маркираних индикатора. 

Анкета за наставника садржала је додатни део у коме су наставници процењивали у 

којој мери наведени фактори могу негативно да утичу на међуљудске односе и сарадњу на 

свим нивоима у установи. Наставници су процењивали негативност фактора на скали од 1-10. 

Издвојили смо следеће факторе (са највишом негативном оценом) на којима ћемо 

радити како бисмо превенирали конфликтне ситуације и подигли квалитет међуљудских 

односа: 

- Начини преласка ученика из једне класе у другу (6.98). 

- Омаловажавање савесног педагошког рада наставника без учешћа на такмичењима. 

(6.98) 

Акционим планом биће конкретизоване активности у циљу смањења негативног 

утицаја наведених фактора на квалитет области ЕТОС.  

Табеларни приказ индикатора и просечних оцена на којима је потребно радити у 

циљу побољшања квалитета у облсати ЕТОС: 

 

ИНДИКАТОР Наставници – 

средња оцена 

 Ученици – 

средња оцена 

Родитељи – 

средња оцена 
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1. У нашој школи 

се негује 

позитивна 

социјална клима, 

међусобна 

сарадња и 

уважавање. 

 

2.93 

 

3.53 3.71 

2. У нашој школи 

ученици 

прихватају 

одговорност за 

своје поступке. 

 

2.98 

 

3.42 3.28 

3. У нашој школи 

наставници 

прихватају 

одговорност за 

своје поступке. 

 

2.88 

 

3.47 3.43 

4. У нашој школи 

наставници се 

односе једни 

према другима 

са уважавањем. 

 

2.80 

 

(упитник за 

ученике не 

садржи ову 

тврдњу) 

(упитник за 

родитеље не 

садржи ову 

тврдњу) 

5. Конфликти и 

неспоразуми 

између 

наставника 

решавају се 

конструктивно. 

 

2.84 

 

(упитник за 

ученике не 

садржи ову 

тврдњу) 

(упитник за 

родитеље не 

садржи ову 

тврдњу) 

6. Наставници 

наше школе 

имају довољно 

знања из области 

конструктивног 

решавања 

конфликата. 

 

2.82 

 

- (упитник за 

ученике не 

садржи ову 

тврдњу) 

- (упитник за 

родитеље не 

садржи ову 

тврдњу) 

7. Информације о 

раду и 

дешавањима у 

школи су јасне и 

прецизне. 

 

 

2.87 

  

3.11 

 

3.50 

8. Информисање о 

раду и 

дешавањима у 

 

2.77 

  

3.08 

 

3.57 
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школи је 

благовремено и 

потпуно. 

 

9. Информације на 

званичном 

школском сајту 

су јасне и 

благовремено 

ажуриране. 

 

 

2.90 

  

2.89 

 

3.50 

Акциони план: област етос (план побољшања – план за унапређивање квалитета 

рада) 
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1. Припрема и 

реализација 

родитељских 

састанака за 

родитеље 

ученика 

1.разр.ОМШ: 

Презентација за 

родитеље и 

дискусија – 

успостављање 

конструктивне 

сарадње на 

самим почецима 

музичког 

школовања. 

психолог Психолог 

Руководиоци 

одсека 

Чланови Тима 

за 

самовреднова

ње 

Септембар 2021. Увид директора у 

припремљени 

материјал и 

извештаје 

2. Организовање 

акредитованог 

семинара за 

наставнике из 

области 

ненасилне 

комуникације  

Директор Помоћник 

директора 

Током 1. 

полугодишта  

Увид 

директора/помоћни

ка директора у 

реализацију 

семинара и број 

присутних на 

семинару 

3. Организовање 

акредитованог 

семинара за 

Директор Помоћник 

директора 

Током 2. 

полугодишта 

Увид 

директора/помоћни

ка директора у 
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наставнике из 

области 

конструктивног 

решавања 

конфликата 

реализацију 

семинара и број 

присутних на 

семинару 

4. Благовремено 

ажурирање 

школског сајта 

Помоћник 

директора 

Помоћник 

директора 

Блаженка 

Биочић 

Током године Увид руководиоца 

стручних већа и 

анализа на 

Педагошком 

колегијуму 

5. Час одељенске 

заједнице са 

темом: 

Прихватање 

одговорности за 

своје 

поступке/кућни 

ред школе 

Педагог 

 

Разредне 

старешине 

Педагог, 

психолог 

Октобар/новемб

ар 2021. 

Увид ПП службе у 

Дневник рада 

6. Презентација на 

Наставничком 

већу: Значај 

неговања 

позитивне 

социјалне климе 

у 

установи/асерти

вна 

комуникација 

Директор 

психохол

ог 

психолог Март 2022. Увид у записник са 

Наставничког већа 

7. Прикупљање 

предлога о 

начинима 

преласка 

ученика из једне 

класе у другу 

директор Педагошки 

колегијум 

Октобар/новемб

ар 2021. 

Увид Тима за 

самовредновање у 

записник са 

Педагошког 

колегијума 

8. Похваљивање 

савесног 

педагошког рада 

професора без 

учешћа на 

такмичењима (на 

НВ и на 

активима 

одсека) 

директор Директор 

Руководиоци 

одсека 

Током године Увид Тима за 

самовредновање у 

записнике са НВ и 

актива 

Извештај о самовредновању области настава и учење (онлајн настава) 

Квалитативном анализом резултата анкете за ученике о онлајн настави установљене су 

следеће слабости: 

- Недовољан број наставника општеобразовне наставе користи платформе за реализацију 

часова путем групних видео позива. 
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- Употреба великог броја различитих платформи/апликација за учење у групној музичкој 

настави. 

- Недовољна размена дигиталног наставног материјала и искуства између предавача. 

- Недовољна разноврсност наставног материјала, доминација истоветних задатака и 

текстуалног материјала из појединих наставних предмета. 

Уочене слабости у реализацији онлајн наставе кориговаће се акционим планом и 

писменим препорукама за унапређивање онлајн наставе. 

Акциони план: област настава и учење (онлајн настава) (план побољшања – план за 

унапређивање квалитета рада) 
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1. Реализација 

часова путем 

групних видео 

позива 

директор  Предметни 

наставници 

Током 

године, по 

потреби 

Увид директора и 

ПП службе у 

платформе за онлајн 

наставу 

2. Организовање 

обуке за 

наставнике за 

реализацију 

часова путем 

платформи за 

групне видео 

позиве 

Помоћник 

директора 

 Помоћник 

директора 

Руководиоци 

стручних 

већа за ООН 

и ТО 

Август 

2021. 

Увид директора у 

реализацију 

семинара и број 

учесника 

3. Анализа 

резултата 

анкете за 

ученике о 

онлајн настави 

на 

НВ/Педагошком 

колегијуму 

психолог  Психолог 

Руководиоци 

стручних 

већа 

Септембар 

2021. 

Увид у записник са 

НВ/Педагошког 

колегијума 

4. Праћење 

реализације 

онлајн наставе 

путем 

платформи 

директор  Директор 

Помоћник 

директора 

психолог 

Током 

године, по 

потреби 

Увид директора у 

извештаје/протоколе 

о посећеним онлајн 

часовима 

 

координатор Тима за самовредновање рада школе 

Снежана Тодоровић, психолог 
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3.9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ 
САДРЖАЈ 

 

На почетку школске године одржани су састанци на којима је прецизирано како ће се 

одвијати настава услед пандемије. 

Задатак Тима је био праћење свих облика образовно-васпитног рада: разредне, групне 

и индивидуалне наставе, тестова, свих врста испита и јавних часова у циљу побољшавања и 

унапређивања целокупног образовноваспитног рада у школи.  

Педагог школе је током школске године посетила часове следећих колега: Иване 

Ружичић, Александре Раичковић, Ведрана Ненадовића, Гордане Радовић, Владимира 

Николића, Снежане Дмитровић, Милоша Ђорђевића, Смиље Јосифоски, Тање Бајић и Мелене 

Страхињић. 

Психолог школе је обишла све интерне и јавне часове који су се одржавали током 

школске године. 

Директор школе је обишла часове следећих колега: Сретена Попаре, Вере Бакиш, 

Тијане Крстић, Данијеле Ракић, Оливере Стамболић, Душана Петровића, Весне Ракоњац, 

Владимира Милојичића, Лидије Главић, Олге Малевић Ђорђевић и Драгане Булајић. 

Комплетна Опште образовна настава је испраћена онлајн.  

Компјутери су поправљени и ојачани у собама 33, 36, малој сали и зборница и у 

Рамадановићу. Интернет је побољшан у целој школи. 

Настава онлајн је рађена преко Microsoft Taems-a, Vibera, Googl crasroom-a.  

Због неповољне епидемиолошке ситуације, реализација радионица о треми је померена 

за следећу школску годину. 

Семинари који су одржани: 

- Септембар 2020. Семинар за професоре – “Имплементација Office 365 у организацију 

рада шкле и примена у настави“; 

- Новембар 2020. Семинар WEB семинар„ ИС Доситеј – нови правилници“; 

- Новембар 2020. Семинар за професоре – Обука за рад у рачунарском програму; 

- Децембар 2020. WEB семинар за директора школе 

- WEB семинар ЈИСП 

- Гитар Арт фестивал – семинар за гитаристе 

- Посета наставника докторском концерту Дине Хаџиомеровић 

Дана 24. и 25. августа одржана је обука за Ес дневник за цео колектив 

 

координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

мр Зорица Вукосављевић, директор  

 

3.10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО  
САДРЖАЈ 

 

Током школске 2020/21. школске године, Тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво радио је саставу: 

- Небојша Цвијановић - диригент, наставник хора и оркестра, кординатор тима 

- Милан Димитријевић, наставник гитаре 

- Санда Драмићанин, наставница виолине 

- Мирјана Латић, наставница историје музике и етномузиколигије 

- Соња Ђукић, наставница српског језика  
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- Маријана Гвозић, библиотекар 

Током школске 2020/21. године настојали смо да развијамо кључне компетенције, које 

се на различит начин провлаче кроз наставу свих предмета, применљиве су у различитим 

ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим 

ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање 

и чине основу за целоживотно учење. 

Са ученицима се радило на развијању компетенција за целоживотно учење тиме што су 

наставници настојали  

- да ученик препознаје свој стил учења 

- - ученик користи различите методе учења 

- - ученик уме да одвоји битно од небитног 

- - ученик уме да процени у којој мери је савладао градиво 

- - ученик уме да идентификује тешкоће у учењу и зна како да их превазиђе. 

Са ученицима се радило како да ученик јасно да изрази своје идеје, мисли, одређени 

садржај (усменим или писаним путем). 

Анализирало се са ученицима како могу конструктивно доприносити раду групе у 

постизању договора о правилима око заједничког рада и придржавати их се. 

Сви ученици активно учествују у животу школе поштујући права других. Афирмише 

се дух толеранције, равноправности и дијалога, нарочито према ученицима који имају 

различите тешкоће у развоју. 

У нашој школи озитивно се вреднује допринос културе и уметности  развоју људске 

заједнице  - усвајање естетских вредности. То се остварује кроз интерне и јавне часове и 

концерте школе. 

Неке ставке које су планиране нису могле да буду изведене због епидемилошке 

ситуације. Школа није организовала радионице и предавања о последицама коришћења 

алкохола, никотина и других психоактивних супстанци. Те темеће ће бити обрађиване у 

наредној школској години. Теме о значају здраве хране и здравог начина живота ће бити 

презентоване на часовима физичког васпитања. 

 

координатор Тима за међупредметне компетенције и предузетништво 

Небојша Цвијановић 

 

3.11. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

И КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ  
САДРЖАЈ 

 

Тим за професионални развој и каријерно вођење ученика се у току школске 2020/2021 

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 
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- Упознавањем ученика са важношћу представљања одређеним институцијама 

- Подучавањем ученика о начинима конципирања плаката , карата за концерте као и 

програма извођења 

- 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 за професионални развој и каријерно вођење 

Јагода Анђелковић Љујић, педагог 

 

4. ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 

 

 

 

4.1. ОДЕЉЕЊЕ "ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ" 
САДРЖАЈ 

 

У току школске 2020/2021. године одржан је један састанак (1.јуна) у склопу одељења. 

Договорено је да се у току летњег распуста окрече учионице (све осим бр. 12 због проблема са 

плафоном), замењена су улазна врата као и табла на улазу у школу. У школи је постављен и 

апарат за кафу. 

Пријемни испити су одржани 19.05. и 2.06.2021. године уз поштовање свих прописаних 

мера услед епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

Сви професори су имали довољно ученика да попуне своје класе. 

На одељењу и даље постоји проблем мањка учионице у којој са нашим ђацима раде 

професори наше школе. Ради се на решавању тог проблема како би сви могли несметано да 

држе наставу. 

руководилац одељења 

Бојана Дадић 

 

4.2. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПСИХОЛОГА 

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 
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педагошких профила, израда плана прилагођавања – мере индивидуализације за ученике са 

оштећеним видом, ученике на ИОП1, ИОП2 и ИОП3. 

Припрема плана посета часовима у школи и израда плана сопственог стручног 

усавршавања. 

Израда годишњег и оперативних наставних планова за предмет психологија. 

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 : анкета за ученике, наставнике и родитеље (област вредновања - 

ЕТОС), анкета за ученике о онлајн општеобразовној настави и онлајн групној музичкој настави 

(област вредновања „Настава и учење“). 

- 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. 

- Континуирано праћење реализације онлајн општеобразовне наставе на платформи 

Google classroom 

- Анализа успеха и изостајања ученика на класификационим периодима. 

Рад са наставницима 

- Током године, психолог је сарађивала са наставницима у решавању едукативних, 

васпитних и психолошких проблема ученика. 

- Током године, психолог је пружала опште информације наставницима 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 . 

- Током године, психолог је пружала помоћ наставницима у изради индивидуалних 

образовних планова и евалуацији ИОП-а (помоћ наставницима који први пут раде 

ИОП). 

- Континуирана сарадња са предметним наставницима у решавању текућих проблема у 

току ванредног стања. 

- Ангажман у тимовима за додатну подршку деци/ученицима током ванредног стања – 

сарадња са предметним наставницима и координаторима тимова. 

- Педагошко-инструктивни рад са наставницима општеобразовних предмета, подршка у 

реализацији онлајн наставе 

Рад са ученицима (групни и индивидуални) 

У школској 2020/2021.години на овом подручју рада послови психолога обухватали су 

следеће: 

- Испитивање особина личности ученика И 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; 
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- 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 

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 редовној и онлајн настави  

- Учешће у решавању приговора и молби родитеља/ученика 

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, 

руководиоцем 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 онлајн наставе. 

Рад у стручним органима и тимовима 

У школској 2020/2021.год. психолог је учествовала у раду: 

- Наставничког већа, одељенских већа 

- Педагошког колегијума 

- Стручног већа општеобразовне наставе 

- Тима за самовредновање рада школе и Тима за инклузивно образовање, као 

координатор тимова (активно учешће) 

- Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као 

члан Тима 

- Стручног актива за развојно планирање, као стручни сарадник и координатор Тима 

за самовредновање (формулисање предлога за нови Развојни план) 

- Тимова за додатну подршку ученицима који се школују по ИОП-у (активно учешће 

+ консултације) 
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Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

- У школској 2020/2021. 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 личним пратиоцем ученика на ИОП2 

- Сарадња са другим музичким школама: размена искустава и стручне консултације 

са психолозима. 

- Сарадња са психологом ОШ “Лазар Саватић” 

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. 

- Извештаји о раду Тима за самовредновање рада школе и Тима за инклузивно 

образовање 

- Извештај о самовредновању рада школе (квалитативна и квантитативна анализа 

резултата испитивања, акциони план унапређивања квалитета рада области ЕТОС 

и „Настава и учење“ – онлајн настава) 

- Извештај о раду школског психолога 

- 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 

Стручно усавршавање у школској 2020/2021.години 

- Стручно усавршавање у институцији 

- Праћење класичне стручне литературе 

- Праћење стручне литературе у електронском формату и стручних текстова из 

интернет извора. 

- Похађање акредитованог семинара Имплементација Офиса 365 у организацији рада 

школе и примена у настави. 

- Похађање онлајн обуке Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у 

понашању. 

- Похађање онлајн Обуке за примену теста ВП+2 путем Зоом апликације у 

организацији Друштва психолога Србије 

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. 

- Претраживање интернет извора и одабир адекватног дигиталног материјала (видео 

клипови, стручни чланци, интервјуи) за онлајн наставу. 
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- Учешће у раду испитних комисија за општеобразовне предмете (ванредни, 

разредни, поправни испити) 

- 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. 

стручни сарадник – психолог 

Снежана Тодоровић, психолог 

 

4.3. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА 
САДРЖАЈ 

 

Школски педагог својим радом доприносио је остваривању циљева и задатака 

утврђених наставним планом и програмом као и доприносио унапређивању свих облика 

образовно-васпитног рада школе. 

Школски педагог је: 

- учествовао у стварању повољних услова за оптимална школска постигнућа и 

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

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

инструктивни рад с наставницима; 

- доприносио обогаћивању педагошких, дидактичко-методичких знања наставника, 

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

васпитном раду; 

- доприносио стварању позитивних интерперсоналних односа између ученика, 

ученика и наставника у образовно-васпитном раду; 

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

свога рада. 

Школски педагог обављао је следеће послове: 

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

- реализација наставног плана и програма у сарадњи са наставницима 

- рад с ученицима  

- сарадња и саветодавни рад с родитељима ученика  

- аналитичко-истраживачки рад 

- 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 
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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  

- 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 
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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  

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, педагог 

 

4.4. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - НОТОТЕКАРА 
САДРЖАЈ 

 

У току школске 2020/2021 године, према Годишњем плану нототекара, спроведене су 

све активности ,таксативно набројане по месецима. Изузетак је присуствовање сајму књига 

као и присуство концертима, због прописаних мера у сузбијању пандемије Covida-19 као и 

када је школа радила наставила наставу on-line. У том периоду није било учлањења ученика 

,одабира дискова и касета.  

Учествовала сам у представљања 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, прекуцавала документе, попуњавала обрасце за стипендију 

ученика (најчешће Доситеј), 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. Уносила сам уговоре свих зуапослених у ЈИСП програм и 

присуствовала неколико пута онлајн обуци за коришћење ЈИСП програма направила 

електронски сертификат за коришћење истог. 

Истакла бих да сам радила и пријем пријава за полагање пријемног за ОМШ и путем 

мејла и уживо, као и пријаве за музички вртић и забавиште, а и штампање сведочанстава у 

програму електронског дневника. 

Током целе године учествовала сам у припреми концертне активности школе: радила 

сам месечни план коришћења велике концертне сале ,правила сам план преслишавања 

(коришћење сале-сатница) пред концерте ученика који су морали да се спроведу као испитни 

захтеви.  

Током целе године примала сам и сређивала податке о такмичењима ученика и 

резултатима,које сам сређивала и припремала за унос на сајт школе.  

Посебно треба стаћи активности везане за дигитализацију нототеке у школи,тако да сам 

учествовала на семинару о дигитализацији и остварујем редовни сарадњу са Библиотеком 
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Града београда а и са стручним тимом зауженим за дигитализацију свих библиотека у 

Републици Србији. УМБС бази предала сам успешно статистичке извештаје за претходне 

године рада нототеке.  

стручни сарадник - нототекар 

Маријана Гвоздић 

 

4.5. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - МЕДИЈАТЕКАРА 
САДРЖАЈ 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада 

- Унос података свих ученика 

- Штампање целокупне ученичке документације 

- Издавање ученичке документације 

- Пријем стипендија ученика, обрада документације и праћење процеса до реализације 

Носилац реализације: медијатекар;  

Време реализације: почетак школске године 

Начин реализације: електронски и ручно 

- Разредни старешина свих ванредних ученика са целокупним праћењем од уписа у школу, 

до завршетка школовања Унос података свих ученика 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током целе школске године 

Начин реализације: електронски и ручно 

- Сарадња са наставницима, ученицима и родитељима у току школовања 

- Сарадња са институцијама за потребе ученика и школе 

- Ажурирање података на дневном нивоу  

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током целе школске године 

Начин реализације: електронски и ручно 

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 

- Израда годишњег плана и програма рада за текућу школску годину за медијатеку 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: август 2020 

Начин реализације: електронски 

- Информисање о ажурирању података, програмских и административних измена 

Носилац реализације: директор и медијатекар 

Време реализације: током године 

Начин реализације: електронски 

Рад са наставницима 

- Сарадња о флуктуацији ученика 

- Унос оцена, измена и допуна 

Носилац реализације: наставници и медијатекар 

Време реализације: током године 

Начин реализације: електронски и ручно 

- Израда документације и штампање 

Носилац реализације: директор, наставници и медијатекар 

Време реализације: током године 

Начин реализације: електронски и ручно 
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Рад са ученицима 

- Помоћ и информисање приликом одабира смера, статуса и промена током школовања 

Носилац реализације: и медијатекар 

Време реализације: током године 

- Евиденција и унос оцена, као и израда целокупне документације 

- Помоћ при пријављивању и одабиру статуса и садржаја наставе по предметима 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током године 

Начин реализације: електронски и ручно 

- Упућивање на могућности убрзаног школовања 

- Израда и штампање целокупне ученичке документације 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током године 

Начин реализације: електронски и ручно 

Рад са родитељима - старатељима 

- Помоћ и упознавање са статусом ученика и његовим одабиром 

- Издавање потребне документације 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током године 

Рад са директором, помоћницима и стручним сарадницима, руководиоцима 

стручних већа и педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

- Сарадња са директором и помоћницима за сва ученичка питања 

- Администрација везана за молбе, жалбе, изјаве и сагласност 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током године 

Рад у стручним органима и тимовима 

- Учествовање у стручним тимовима 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током године 

Рад са надлежним установама, организацијама и удружењима 

- Сарадња са Министарством просвете 

- Учествовање на семинарима у вези са програмом 

- Сарадња са центром за социјални рад, Ромским Националним Саветом 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током године 

Начин реализације: електронски 

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

- Унос података, сређивање документације и штампање 

- Припрема и набавка документације ученичке евиденције 

- Праћење промена документације и њено спровођење 

Носилац реализације: медијатекар 

Време реализације: током године 

Начин реализације: електронски и ручно 
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Евалуација реализације свих активности биће спроведена периодично током школске 

године кроз извештаје рада стручних сарадника, као и на крају школске године у виду 

годишњег извештаја стручних сарадника. 

 

стручни сарадник - медјатекар 

Снежана Николић 

 

 

4.6. ИЗВЕШТАЈ САРАДНИКА ЗА ИЗРАДУ ДИДАКТИЧКИХ СРЕДСТАВА И ПОМАГАЛА 

ЗА ДЕЦУ СА СЕНЗОМОТОРИЧНИМ СМЕТЊАМА 
САДРЖАЈ 

 

На почетку сваке школске године рађен је попис литературе. Попис литературе је 

урађен почетком септембра 2020. године. 

Урађен је и одштампана следећа литература на Брајевом писму: 

 

1. Ј. Кршић: Клавирска хрестоматија за ученике 6. разреда школе за ОМО композиције 

које имамо (штампана литература) 

2. Б. Поповић: Солфеђо за 6.разред ниже музичке школе (штампана литература) 

3. Приручник за хорско певање =2. хор= (рађена литература + штампана литература) 

4. J. С. Бах: Двогласнa инвенцијa Це-дур (штампана литература) 

5. J. С. Бах: Двогласнa инвенцијa де-мол (штампана литература) 

6. Ф. Менделсон: Песма без речи, Лов, Це-дур (штампана литература) 

7. Ј. Кршић: Почетна школа за клавир (штампана литература)  

8. Benedetto Marcello: Quella fiamma che m’accende (штампана литература) 

9. В. А. Моцарт: Лакримоза (штампана литература) 

10. В. А. Моцарт: Ариа бр. 12 из опере “Cosi fan tute” (штампана литература) 

11. В. А. Моцарт: Ариа Деспине из опере “Cosi fan tute” (штампана литература) 

12. Г. Ф. Хендл: Ah, mio cor (штампана литература) 

13. Franz Lachner - Auf Flugeln des Gesanges (штампана литература) 

14. Л. Ђордани: Ogni sabato avrete il lume acceso (штампана литература) 

15. N. Vaccai: Senza l`amabile (штампана литература) 

16. П. Коњовић: Нане кажи тајку (штампана литература) 

17. Р. Шуман : Widmung Op. 25 (штампана литература) 

18. Р. Шуман : Der Hidalgo (штампана литература) 

19. С. Бинички: По пољу је киша пала (штампана литература) 

20. С. де Лука: Non posso Disperar (штампана литература) 

21. С. Христић: Била једном ружа једна (штампана литература) 

22. Шишкин: Разбојника благоразумнаго (штампана литература) 

23. В. Јовановић: Солфеђо за 2. разред средње музичке школе (штампана литература) 

24. Цимароза: Соната (штампана литература) 

25. Љ. Ђорђевић: Солфеђо за 2. разред средње музичке школе (штампана литература) 

26. З.М. Васиљевић: Солфеђо – Ритам уџбеник за ученике 5. и 6. разред школе за омо 

(штампана литература) 

27. В. Перичић: Хармонија 1 (штампана литература два пута) 

28. Ј. Кршић: Клавирска хрестоматија за ученике 5. разреда школе за ОМО (рађена 

литература – допуна осталих композиција које недостају) 

- К. Черни: Етида за постизање брзине, оп. 299 

- К. Черни: Етида за хроматику, оп. 299 
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- K. Черни: Етида за спретност прстију 

- К. Черни: Етида за леву руку, оп 299  

- К. Черни: Етида за секстолу, оп 299  

- Д. Цимароза: Менует 

- Ф. Менделсон: Песма без речи – Венецијанска гондолиера 

- Хелер: Етида за четврти и пети прст, оп.46 

- Ф. Шуберт: Скерцо 

- Ф. Бургмилер: Етида за разломљене октаве 

- Б. Барток: Етида за пунктирану ноту 

- К. Черни: Етида за удвојене терце 

- Еторе Позоли: Етида за десну руку 

- Еторе Позоли: Етида за леву руку 

- Беренс етида д-молл за ширење шаке 

29. Италијански језик: Еспресо – Лекција 5 (рађена литература + штампана литература) 

30. ХОР: А.Б. Моцарт, Гле игре ли красне; (рађена литература + штампана литература) 

31. ХОР: Брује тихо звучна звона (рађена литература + штампана литература) 

32. Италијански језик: Еспресо – Лекција 6 (рађена литература + штампана литература) 

33. Ди Фрухлихе (рађена литература + штампана литература) 

34. Бах: Двогласна инвенција бр. 9 ф-мол (штампана литература) 

35. К.Черни: Етида оп.299 бр.12 (рађена литература + штампана литература) 

36. Скрипта: Зорислава М. Васиљевић: Солфеђо (рађена литература + штампана 

литература)  

37. Три примера за 27. Републичко такмичење из Солфеђа: Марија Обртековић; 3а 

категорија (рађена литература + штампана литература) 

38. Италијански језик: Еспресо – Лекција 7 (рађена литература + штампана литература) 

39. Енглески језик: Гоинг глобал лекција „Going Global“ (рађена литература + штампана 

литература) 

40. Енглески језик: Суксес сториес „ Success Stories“ (рађена литература + штампана 

литература) 

41. Ј. Кршић: Клавирска хрестоматија за ученике 6. разреда школе за ОМО (рађена 

литература – допуна осталих композиција које недостају) 

- Kрамер - Булов: Етида бр. 19  

- Kрамер - Булов: Етида бр. 22  

- Kрамер - Булов: Етида бр. 23 

- Kрамер - Булов: Етида бр. 16  

- Kрамер - Булов: Етида бр. 10  

- Бетовен - 6 Variations on 'Nel cor piu non mi sento (ове варијације су још увек у 

раду) 

- К. Черни Оп. 740 бр. 21 

42. Карл Черни - етида Ас-дур оп.740 бр.6 (рађена литература + штампана литература) 

43. Бах - Двогласна инвенција бр.12 - А-дур (рађена литература + штампана литература) 

44. Андре - Сонатина Ц-дур (рађена литература + штампана литература) 

45. Беетховен - соната г-молл оп.49 бр.1 (рађена литература + штампана литература) 

46. Беетховен - соната г-молл оп.49 бр.2 (рађена литература + штампана литература) 

47. Чајковски - Годишња доба – Октобар (рађена литература + штампана литература) 

48. Коригована је Моцартова соната Ц-дур кв330 - 1 став (рађена литература + штампана 

литература) 

49.  Ј. С. Бах - двогласна инвенција бр.12 А-дур (рађена литература + штампана 

литература) 
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50. Солфеђо: Испитни примери за завршни испит 6. разреда - Примери: 2, 4 и 6 (певање 

са листа и ритмичко читање) - 6 вежби (рађена литература + штампана литература) 

 

Сарадник Маст. Дефектолог 

Милица Филајдић 

 

4.7. ИЗВЕШТАЈ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 
САДРЖАЈ 

 

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 2021. годину  

- Попуњавала обрасце за јубиларну награду 

- Израдила решења за све који у 2021 години остварују право 

- Послала мејлом директорки сачињен списак прописа из 2020/21 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 

- Доставила податке о променама и осталим важним подацима за унос у ЈИСП 

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. 

- 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  
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- Доставила податке о променама и осталим важним подацима за унос у ЈИСП 

- 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 

- 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  

- 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 
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- 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 ЈИСП 

- 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 

- Са обрачунским радником радила на порталу ЦР кадровски подаци/нови портал 

- Извршила усаглашавање шифрарника у ЦР 

- 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 пријаву у ЦР обавезног социјалног осигурањаза новозапослене 

- Израдила Уговоре о раду за новозапослене 
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- 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 

- 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 

- 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 

- 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 

- Направила списак пријављених кандидата за конкурс 

- Одржала састанак Конкурсне Комисије 

- Припремала модел Записника после добијеног Извештаја НСЗ 

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 

- Помагала колегиницама за унос у ЈИСП везано за радне односе 

- Израдила решење о заради за новозапослене 

- Прочитала донету Стратегију за развој образовања до 2030 године 

- Дала податке обрачунском раднику везано за период ангажовања запослених на замени 

МАЈ 

- Била члан уписне школске комисије 

- Отворила /формирала радну листу за месец Мај 

- Прегледала електронску збирку прописа Е књига и ИНГПРО 

- Извршила пријаву у ЦР обавезног социјалног осигурањаза новозапослене 

- Извршила одјаву у ЦР обавезног социјалног осигурања 

- Учествовала у инспекцијском надзору 
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- Израдила потврду о радном стажу 

- Израдила одлуку о додацима за запослене 

- Учествовала у редовном инспекцијском кнадзору 

- Израдила План коришћења годишњих одмора 

- Помагала колегиницама за унос у ЈИСП везано за радне односе 

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  

- Помагала колегиницама за унос у ЈИСП везано за радне односе 

- 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 решења за чланове комисије шифровање и дешифровање 

- Израдила Решење о колективном коришћењу годишњих одмора за наставнике 

- Контактирала и вршила коресподенцију са запосленом која је на неплаћеном одсуству 

- Средила досијее запослених који су у току обраде 

- Израдила Извештај о савладаности програма и прикупила документацију за слање МП 

 

секретар 

Саша Петровић 

 

4.8. ИЗВЕШТАЈ МУЗИЧКОГ ВРТИЋА И ЗАБАВИШТА 
САДРЖАЈ 

 

Музички вртић и забавиште је похађало укупно 45 деце распоређених у три групе, 

млађа група вртић (деца узраста 4 и 5 год.) и две старије групе - забавиште (деца узраста 6, 7, 

8 год.). 

Часови су се одржавали два пута недељно у трајању од 30 минута за све групе. 

Програм: 

- Развијање слуха певањем лествице и многобројних дечјих песама уз пратњу 

клавира. 

- 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 ђака, инструменталиста, ученика наше школе и 

упознавање са звуком виолине, гитаре, флауте, хармонике, виолончела. 

- Припрема за полагање пријемног испита за основну музичку школу. 

Дана 1.јуна за родитеље је успешно изведена приредба у дворишту школе, на којој су 

учествовали ученици из све три групе. 

Предметни наставник 

Мирјана Јовичић 
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4.9. ИЗВЕШТАЈ О КОНЦЕРТИМА ЗА ВРТИЋЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
САДРЖАЈ 

 

Због настале епидемиолошке ситуације изазване Covid-19 вирусом у школској 

2020/2021. години није одржан ни један концерт за вртиће и основне школе.  

Надамо се да ће се у скорије време у сали школе поново чути весела граја деце. 

 

4.10. ИНТЕРНИ И ЈАВНИ ЧАСОВИ 
САДРЖАЈ 

 

Реализација интерних и јавних часова у школској 2020/2021. је текла по предвиђеном 

плану у складу са условима које је диктирала пандемија Корона вируса – од одржавања 

наступа уживо до потпуне обуставе наставе и свих акитвности уживо. 

 

4.11. САРАДЊА СА ШКОЛАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И СВЕТУ 
САДРЖАЈ 

 

Заједнички наступи наших ученика са ученицима музичких школа у Србији током 

школске 2020-2021. године су приказани у Извештајима Стручних већа. 

Сарадња са Државним конзерваторијумом Л. В. Собинов из Града Саратова, Русија је 

реализована кроз гостовање Лолите Ангерт као члана клавирског жирија на заједничком 

пројекту међународног такмичења ’’Zemun International Music Competition’’. 

Школа је по истом пројекту сарађивала са Туристичким друштвом Земуна. 

4.12. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
САДРЖАЈ 

 

Током целе школске године било је веома тешко организовати концерте због 

епидемиолошких мера које су биле на снази. 

У оквиру манифестације Земунске музичке вечери које наша школа организује у 

сарадњи са Општином Земун, организован је Концерт Флаутисткиња са Музичке академије у 

Загребу. 

4.13. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ZEMUN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION“ 
САДРЖАЈ 

 

Друго Земунско интернационално музичко такмичење је одржано од 25 до 30. мајa 

2021. Такмичење је организовано у сарадњи са Туристичким друштвом Земун, а одржано уз 

подршку ГО Земун, Удружења композитора Србије, СОКОЈ-а, Кока-Кола Србија и многих 

других.  

По мишљењу Организационог одбора задати циљеви су и остварени, што потврђују и 

позитивне повратне информације од учесника такмичења и чланова жирија.  

ЗИМЦ 2021, је поред такмичарског дела, требало да чини и богата концертна активност, 

мајсторске радионице и округли столови. Због актуелне епидемилошке ситуације одржан је 

само такмичарски део, уз две церемоније проглашења победника у дисциплинама дувачи и 

клавир (26. маја – дисциплина ДУВАЧИ, 29. маја дисциплина КЛАВИР).  

За ЛАУРЕАТА такмичења у дисциплини ДУВАЧИ је проглашена флаутисткиња 

Андријана Пантић, АУ Нови Сад. 
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Награду за најбоље извођење српског аутора у дисциплини ДУВАЧИ је добила 

Андријана Пантић, АУ Нови Сад. 

Награде је испред МШ „Коста Манојловић“ и Организационог одбора ЗИМЦ-а уручила 

директорица школе мр Зорица Вукосављевић, а награду Удружења композитора Србије за 

најбоље извођење српског аутора у дисциплини ДУВАЧИ је уручио наш прослављени 

кларинетиста, педагог и композитор Анте Гргин. 

Титулу ЛАУРЕАТ дисциплине КЛАВИР освојио је Чернукин Иван, МШ „Исидор 

Бајић“ Нови Сад, класа проф. Олга Борозенко, а Специјалну награду за најбоље извођење дела 

српског композитора освојио је Јаковљевић Андрија, МШ „Коста Манојловић“ Земун, класа 

проф. Радојка Ивановић за извођење композиције Дејана Деспића „Ноктурно“. 

Пригодне награде на Свечаном затварању награђеним ученицима у дисциплини клавир 

уручили су директорица школе Зорица Вукосављевић, председница жирија Татјана Ранковић, 

и председник Удружења композитора Србије Раде Радивојевић. 

На ЗИМЦ-у је учествовало укупно 173 такмичара, 91 такмичар у дисциплини дувачи и 

82 такмичара у дисциплини клавир. 

Такмичаре је оцењивао жири састављен од истакнутих извођача и педагога: 

Дисциплина дувачи: 

- Анте Гргин, Србија -председник жирија 

- Миомир Симоновић, Србија 

- Страшо Темков, Република Северна Македонија 

Дисциплина клавир: 

- Татјана Ранковић, САД - председник жирија 

- Лолита Ангерт, Руска федерација 

- Лидија Бизјак, Француска 

- Наташа Митровић, Србија 

- Ратимир Мартиновић, Србија 

На ЗИМЦ-у су учествовали студенти са факултета: Академија уметности Нови Сад и 

Факултет музичке уметности Београд 

Учешће ученика основних и средњих музичких школа из окружења: 

- Гласбена шола Литија-Шмартно, Република Словенија 

- Глазбена школа у Вараждину, Република Хрватска 

- МШ „Требиње“, Босна и Херцеговина 

- УШ за музику и балет ,,Васа Павић“, Подгорица, Црна Гора 

Учешће ученика основних и средњих музичких школа из Србије: 

- МШ „Даворин Јенко“ Београд 

- МШ „Др Војислав Вучковић“ Београд 

- МШ „Исидор Бајић“ Нови Сад 

- МШ „Јосиф Маринковић“ Београд 

- МШ „Јосип Славенски" Нови Сад 

- МШ „Јован Бандур“ Панчево 

- МШ „Коста Манојловић“ Земун 

- МШ „Љубинко Лазић“ Војка 

- МШ „Марко Тајчевић“ Лазаревац 

- МШ „Михаило Вукдраговић“ Шабац 

- МШ „Невена Поповић“ Гроцка 
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- МШ „Петар Коњовић“ Београд 

- МШ „Петар Кранчевић“ Сремска Митровица 

- МШ „Станислав Бинички“ Београд 

- МШ „Станковић“ Београд 

- МШ „Стеван Христић“ Крушевац 

- МШ „Стеван Христић“ Младеновац 

- МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац 

- МШ „Теодор Тоша Андрејевић“ Рума 

- МШ „Ватрослав Лисински“ Београд 

- МШ „Владимир Ђорђевић“ Алексинац 

- МШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

- МШ „Војислав Лале Стефановић“ Ужице 

- МШ „Вук Караџић“ Лозница 

- МШ „Живорад Грбић“ Ваљево 

- Музичка школа Ниш 

- СМШ „Јосиф Маринковић“ Вршац 

- ШОМО „Петар Стојановић“ Уб 

- ШОМО „Стеван Христић“ Бачка Паланка 

Изведена су следећа дела српских композироеа: 

Дисциплина ДРВЕНИ ДУВАЧИ - Кларинет: 

- Р. Лазић: Минијатурни валцер 

- Р. Лазић: „У чамцу на таласима“ 

- Р. Лазић: Једноставна мелодија 

- Р. Лазић: Успаванка 

- В. Миланковић: Ноктурно 

- И. Јевтић: „Pieces for children“ 

- Б. Брун: 4 минијатуре 

- В. Мокрањац: Прелудио 

Дисциплина ДРВЕНИ ДУВАЧИ - Флаута 

- Б. Бановић: Скерцо 

- А. Чабаркапа: "Успаванка за Милицу"  

- А. Гргин: Капричо 

- С. Божић: Ехос Но. 1 

- М. Штаткић: Images for flute solo 

Дисциплина КЛАВИР  

- Д. Деспић: Ноктурно Оп. 5, цис-мол 

- Д. Себић: Crazy Waltz оп. 49 

- И. Бајић: „Сање“ 

- Ј. Бандур: "У радионици" 

- Ј. Славенски: „Звира вода“ 

- К. Бабић: Прелид бр. 1, "Prepletum mobile"  

- М. Логар: "Балетски валцер“ 

- М. Михајловић: Три прелида  

- М. Милојевић: Меланхолично вече (Quatremorceaux) оп. 23, бр. 2  

- М. Милојевић: Српска игра бр. 1 

- М. Тајчевић – Седам балканских игра  
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- М. Тајчевић: Први прелудијум 

- М. Живковић: Комад 

- М. Живковић: Vivacino  

- П. Озгијан: Игра  

- С. Мокрањац: Лепа Данка 

- В. Миланковић: "Мамин валцер"(из "Дечјих прича") 

- В. Миланковић: „Каубојска“ 

- В. Миланковић: „За виолину“ 

- В. Миланковић: Ауто ,,Фића" 

- В. Миланковић: „Етиде (ни) су досадне“ 

- В. Мокрањац: Етида бр. 2, Анданте, е-мол 

- В. Мокрањац: Етида бр. 4, б-мол  

- В. Мокрањац: Фрагменти  

- В. Мокрањац: Игре за клавир  

- В. Мокрањац: Прелудијум  

- В. Вучковиц: Свита за клавир Перон 

Имали смо част чути и композицију „Божићно јутро“, ученика Предрага Златановића, 

учесника такмичења у дисциплини клавир. 

помоћник директора 

Горан Стојановић 

 

4.14. ИЗВЕШТАЈ СИНДИКАТА „НЕЗАВИСНОСТ“ 
САДРЖАЈ 

 

СЕПТЕМБАР 2020. 

- Синдикат „Независност“ МШ „Коста Манојловић“ одржао је 3. септембра 2019. 

седницу на којој су чланови обавештени о разговору у Влади Републике Србије о 

заштити запослених у условима епидемије Ковид-19 

Подељен је материјал (оловке и блокови) за почетак нове школске године 

ОКТОБАР 2020. 

- Синдикат „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“ обуставио је активности 

одржавања састанака уживо због епидемиолошке превенције 

ДЕЦЕМБАР 2020. 

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

електронској седници одржаној 08.12.2019. 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 36.000 

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 

18.000 динара 

- Извршена је исплата опредељеног новца за пакетиће и помоћ ненаставном особљу –

накнада благајници школе за обраду налога за стављање административне забране. 

ФЕБРУАР 2021. 

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

Синдиката „Независност“ МШ „Коста Манојловић“ Агенцији за привредни регистар.  
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- Извршена је процедура за добијање електронског потписа у АПР-у и синдикат МШ 

„Коста Манојловић“ је добио потврду о уредној регистрацији. 

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

одлуку о прихватању завршног рачуна синдиката за 2020. годину 

- Одржана је седница Надзорног одбора, који је прихватио завршни рачун за 2020. 

годину 

МАРТ 2021. 

- 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 2021.  

- Организован је систематски преглед за 32 члана синдиката у клиници ЕУРОМЕДИК у 

Земуну, који су у анкети били заинтересовани за прегледе. Прегледи су обављени у 

току маја и јуна месеца 2021, и у ту сврху је утрошено 128.400 динара са рачуна 

синдиката. 

- Синдикат је донео одлуку да се колеги Бориславу Лаловићу додели солидарна помоћ у 

износу од 30.000 динара због великих здравствених проблема и трошкова које је због 

њих имао. 

- Исплаћена је помоћ члану синдиката због смртног случаја у породици 

ЈУН 2021 

- Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, присуствовала је седници Главног одбора 

ГСПРС „Независност“ 

ЈУЛ 2021. 

- Исплаћена је помоћ члану синдиката због смртног случаја у породици 

АВГУСТ 2021. 

- Одржана је Редовна изборна скупштина синдиката на којој је изабран измењен Одбор 

повереника Синдиката „Независност“ МШ „Коста Манојловић“ . За главног 

повереника је поново изабрана Мирјана Латић, а секретар је остао исти као у 

претходном мандату . 

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.  

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, пратила је редовно садржај електронских 

седница Школског одбора МШ „Коста Манојловић“ .  

Главни повереник синдиката, Мирјана Латић, редовно је на седницама Одбора 

повереника Синдиката МШ „Коста Манојловић“ обавештавала одбор о стању на банковном 

рачуну. 

Синдикат „Независност“ – МШ „Коста Манојловић“ на дан 01. 09. 2021. броји 67 

чланова.  

Одржано је 2 електронске седнице синдиката и 3 седнице одбора повереника, као и 1 

седница надзорног одбора. 

Tоком школске 2020-2021. 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 . Није било пуно смртних случајева, само два.  

 

главни повереник Синдиката МШ „Коста Манојловић“  

 Мирјана Латић  
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“Види свет очима музике“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор школе 

У Београду – Земун, 06.09.2021.    ___________________________ 

      мр Зорица Вукосављевић 

 


