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ОКТОБАР 2015. 

1. октобар: 

У Оснпвнпј щкпли „Свети Сава“ у Липнишкпм Щпру, у сарадои са Дпмпм 

здравља „Др Миленкп Марин“ из Лпзнице, пбележен је Међунарпдни дан 

старијих пспба кпји се, пдлукпм Уједиоених нација, пбележава пд 1991. 

гпдине, са циљем наглащаваоа важнпсти псигураваоа живптне средине 

прилагпђене пптребама и сппспбнпстима станпвника треће дпби. Пригпднпј 

свешанпсти кпја је уприлишена пвим ппвпдпм дппринели су ушеници наще 

щкпле: Филип Самарчић, ушеник другпг разреда хармпнике (класа: прпф. 

Обрад Каитпвић), Игпр Филиппвић, ушеник щестпг разреда хармпнике у класи 

прпф. Обрада Каитпвића, Стефан Лазаревић, ушеник другпг разреда гитаре у 

класи прпф. Милице Иванпвић и Никплић Ђпрђе, пети разред гитаре у класи 

прпф. Благпја Мелезпвића (музишка ппдлпга рецитатприма). 
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8. октобар: 

Вешерас је у свешанпј сали Дпма здравља „Др Миленкп Марин“ птвпрена 

излпжба уметнишких слика впјвпђанских сликара из Башке, насталих у пквиру 

Хуманитарне ликпвне кплпније за Дпм здравља Лпзница. Овпм важнпм 

хуманитарнпм и уметнишкпм дпгађају, дппринели су свпјим музицираоем 

ушеници наще щкпле, Тамара Љубанић (пети разред гитаре, класа: прпф. 

Благпје Мелезпвић) и Јпван Кпвић (пети разред хармпнике, класа: прпф. 

Зприца Дражевић). 

16. октобар: 

Данас је, са ппшеткпм у 11 шаспва, у сали Вукпвпг дпма, пдржана свешанпст 

ппвпдпм пбележаваоа „Дана белпг щтапа“ – Међунарпднпг дана слепих и 

слабпвидих. Наща щкпла придлужила се пбележаваоу пвпг празника 

двадестпминутним кпнцертпм, приређеним у средищоем делу свешанпсти. 

Присутна публика имала је прилику да шује укупнп псам кпмппзиција, у 

извпђеоу следећих ушеника: 

 Дуп гитара: Милица Брезић и Марина Катанић, ушенице другпг разреда 

гитаре у класи прпф. Благпја Мелезпвића, Лудвиг ван Бетпвен: Сумрак 

 Јпван Никплић, трећи разред клавира, Бах: Двогласна инвенција ха-

мол, класа: прпф. Ане Јпванпвић 

 Јпвана Матић, шетврти разред виплине, Никплај Рубинщтајн: Преслица,  

класа: прпф. Маријане Цпгпљевић, клавирска сарадоа: прпф. Натаща 

Турнић Ђпрђић 
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 Јпван Кпвић, пети разред хармпнике, Хашатурпв: Шпанска игра, класа: 

прпф. Зприца Дражевић 

 Тамара Љубанић, пети разред гитаре, Брауер: Један дан у новембру, 

класа: прпф. Благпје Мелезпвић 

 Алекса Спремић, щести разред клавира, Биљана Крстић: Етида ге-мол, 

класа: прпф. Натаща Турнић Ђпрђић 

 Игпр Филиппвић, щести разред хармпнике, Брели: Не напуштај ме, 

класа: прпф. Обрад Каитпвић 

 Андријана Пантић, щести разред флауте, Камиј Сен-Санс: Оделета, 

класа: прпф. Ема Миршетић, клавирска сарадоа: прпф. Бпжп Банпвић 

28. октобар: 

Вешерас је у Кпнцертнпј сали щкпле, са ппшекпм у 18 шаспва, пдржан редпвни 

Щкплски кпнцерт, на кпм је изведенп укупнп петнаест инструменталних и 

камерних нумера. 

НОВЕМБАР 2015. 

5. новембар:  

У пквиру Трибине Фпндације „Тијана Јурић“, кпја је вешерас пдржана у 

Вукпвпм дпму културе, какп би се указалп на прпблеме злпупптребе деце на 

интернету, врщоашкпг насиља и педпфилије, наступили су ушеници наще 

щкпле: Јпван Никплић, ушеник трећег разреда клавира у класи прпф. Ане 

Јпванпвић, Игпр Зарић, ушеник щестпг разреда виплпншела у класи прпф. 
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Даще Дашић и Андријана Пантић, ушеница щестпг разреда флауте у класи 

прпф. Еме Миршетић. 

Вешерас је, са ппшеткпм у 18 шаспва, пдржан свешани кпнцерт ппвпдпм Дана 

щкпле, на кпме су изведене пдабране ташке са свих инструменталних пдсека. 

Наступили су, такпђе, и щкплски хпр и пркестар, кпји су ппд управпм 

прпфеспра Ивана Јпванпвића, птвприли кпнцерт впкалнп-инструменталнпм 

нумерпм Химна Вуку Карачићу, хпрскпм кпмппзицијпм Стевана Стпјанпвића 

Мпкраоца из давне 1897. гпдине, кпју је за хпр и пркестар прерадип 

прпфеспр наще щкпле, кпмппзитпр Бпжп Банпвић. 

7. новембар: 

У прганизацији Заједнице музишких и балетских щкпла Србије, у Сремским 

Карлпвцима, у свешанпј сали Карлпвашке гимназије, пдржана је Смптра 

музишких талената, на кпјпј су ушеници наще щкпле пстварили вепма 

запажене резултате: 

 Јпван Никплић, трећи разред клавира, класа: прпф. Ана Јпванпвић, 

ЛАУРЕАТ 

 Игпр Филиппвић, щести разред хармпнике, класа: прпф. Обрад 

Каитпвић, 2. местп 

 Јпван Кпвић, пети разред хармпнике, класа: Зприца Дражевић, 4. 

местп 

 Филип Самарчић, други разред хармпнике, класа: прпф. Обрад 

Каитпвић, 5. местп 
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27. новембар: 

Андријана Пантић, ушеница щестпг разреда флауте у класи прпфесприце Еме 

Миршетић, ушествпвала је на престижнпм Такмишеоу за кларинет и флауту 

„Антпн Еберст“ у Нпвпм Саду. 

 ДЕЦЕМБАР 2015. 

2. децембар: 

У Дпму културе у Крупоу, данас је у 12 шаспва пдржан кпнцерт ушеника наще 

щкпле, са циљем прпмпције рада щкпле и свих инструмента заступљених у 

инструменталнпј настави. Наступили су најуспещнији сплисти и камерни 

ансамбли. 

6. децембар: 

На данас пдржанпм Републишкпм такмишеоу из сплфеђа и теприје музике 

наступила је Ђурђина Спаспјевић, ушеница петпг разреда из класе сплфеђа 

прпфеспрке Катарине Тпмић, и псвпјила прву награду (98.66 бпдпва). 

7. децембар: 

Ушеници наще щкпле, Игпр Зарић (щести разред виплпншела, класа: Даща 

Дашић) и Игпр Филиппвић (щести разред хармпнике, класа: Обрад Каитпвић) 

пдржали су данас мали кпнцерт у свешанпј сали Дпма здравља. На прпграму 

су била дела Јпхана Себастијана Баха и Жака Брела. 
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15. децембар: 

Вешерас су ушеници наще щкпле - Бпгдан Петрпвић (гитара, класа: Милица 

Иванпвић), Јелена Секулић (гитара, класа: Немаоа Срданпвић) и Игпр Зарић 

(виплпншелп, класа: Даща Дашић) имали успещан наступ у Галерији „Мића 

Ппппвић“ у Лпзници. 

22. и 23. децембар: 

На Осмпм клавирскпм такмишеоу „Славенски“, пдржанпм у Музишкпј щкпли 

„Славенски“ у Бепграду, нащу щкплу су успещнп представиле ушенице из 

класе прпф. Бпјане Никић. Марија Пајић (4. разред) је псвпјила прву, а 

Ђурђина Спаспјевић (5. разред) другу награду. 

23. децембар: 

Вешерас је у кпнцертнпј сали наще щкпле пдржан кпнцерт заједнишкпг 

Дувашкпг пркестра музишких щкпла „Исидпр Бајић“ из Нпвпг Сада и „Јпсиф 

Маринкпвић“ из Зреоанина. 

У сали Студентскпг културнпг центра у Бепграду, вешерас је на Кпнцерту 

лауреата Смптре музишких талената, кпја се у нпвембру месецу сваке гпдине 

пдржава у Сремским Карлпвцима, наступип Јпван Никплић, ушеник трећег 

разреда клавира у класи прпф. Ане Јпванпвић.  

24. децембар: 

Вешерас је, са ппшеткпм у 18 шаспва пдржан први кпнцерт тепретскпг пдсека у 

текућпј щкплскпј гпдини, на кпме су наступили впкални ансамбли сашиоени 
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пд ушеника припремнпг, првпг, другпг и шетвртпг разреда из класа прпфеспра 

Јелене Степанпв, Катарине Тпмић, Весне Максимпвић, Ивана Јпванпвић и 

Драгана Ђедпвића.  На кпнцерту је наступилп и некпликп инструменталних 

сплиста, кап и щкплски пркестар кпји је, ппд управпм прпфеспрке Снежане 

Зарић извеп „Валцер бр. 2“ из чез-свите Димитрија Щпстакпвиша, у 

аранжману прпфеспра Бпже Банпвића. 

26 - 27. децембар: 

На пве гпдине први пут пдржанпм фестивалу класишне гитаре „Classic Art“, у 

прганизацији Музишке щкпле „Михајлп Вукдрагпвић“ и Културнпг центра 

Щабац, наступили су ушеници наще щкпле и псвпјили следеће награде: 

 Ваоа Васић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга награда 

 Бпјана Васиљевић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга 

награда 

 Стефан Лазаревић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга 

награда 

 Бпгдан Петрпвић, трећи разред, класа: Милица Иванпвић, друга 

награда 

 Тамара Љубанић, пети разред, класа: Благпје Мелезпвић, трећа 

награда 
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28. децембар: 

У кпнцертнпј сали наще щкпле, вешерас је у 18 шаспва пдржан кпнцерт 

клавирскпг пдсека на кпме су успещнп наступила двадесет и два ушеника из 

класа прпфеспра Бпже Банпвића, Ане Јпванпвић, Бпјане Никић, Весне 

Максимпвић, Натаще Турнић Ђпрђић, Ђпрђа Тпщића и Никпле Грујишића. 

 

30. децембар: 

Данас је, са ппшеткпм у 12 шаспва, пдржан Кпнцерт за Деда Мраза, за 

најмлађу публику, децу из предщкплске устанпве „Бамби“ кпја су, заједнп са 

васпиташима, дп ппследоег места испунила кпнцертну салу наще щкпле. 

Кпнцерт је бип сашиоен пд инструменталних ташака са разлишитих пдсека и 

наступа щкплскпг хпра кпји је, ппд управпм прпфеспра Ивана Јпванпвића и уз 

клавирску сарадоу прпфеспрке Натаще Турнић Ђпрђић, извеп нпвпгпдищоу 

песму „Деда Мраз“. Пп заврщетку кпнцерта, деци заппслених у нащпј щкпли 

ппдељени су нпвпгпдищои пакетићи. 

ЈАНУАР 2016. 

14. јануар: 

Вешерас је, са ппшеткпм у 18 шаспва, пдржан други пп реду кпнцерт тепретскпг 

пдсека, на кпме су наступили ушеници из класа сплфеђа прпфеспра Ивана 

Јпванпвића, Катарине Тпмић, Јелене Степанпв и Драгана Ђедпвића, кап и 

щкплски пркестар, кпји је заједнп са щкплских хпрпм, ппд управпм 

прпфеспра Ивана Јпванпвића, извеп нумеру „Деда Мраз“. 
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24. јануар: 

Камерни ансамбли и пркестар наще щкпле наступили су вешерас на 

Светпсавскпј академији кпја је уприлишена у Вукпвпм дпму културе у 

Лпзници. Оркестар је, ппд управпм прпфеспра Драгана Ђедпвића, заједнп са 

црквеним хпрпвима „Свети Сава“ и „Свети Рпман“, извеп Химну Светпм Сави 

Стевана Стпјанпвића Мпкраоца, у аранжману прпфеспра наще щкпле и 

кпмппзитпра Бпже Банпвића. Наступип је, такпђе, и дуп флаута „Прекпмерна 

секунда“ у саставу Андријана Пантић и Андрија Секулић (ушеници щестпг 

разреда у класи прпф. Еме Миршетић), са нумерпм из ппере Кармен Жпржа 

Бизеа, кап и камерни дуп „Two Igors“ (Игпр Зарић, щести разред виплпншела у 

класи прпф. Даще Дашић и Игпр Филиппвић, щести разред хармпнике у класи 

прпф. Обрада Каитпвића), са интересантнпм пбрадпм пппуларне нумере 

Мајкла Чекспна, у аранжману прпфеспра Бпже Банпвића 

25. јануар: 

Данас су Јпван Никплић, ушеник трећег разреда клавира у класи прпф. Ане 

Јпванпвић и клавирски дуп „Бриљанте“, у саставу Ана Раднић и Марија 

Драгутинпвић, из класе прпф. Бпже Банпвића, имали вепма запажен наступ 

на заједнишкпм кпнцерту Секције клавира севернпг регипна при Заједници 

музишких и балетских щкпла Србије, кпји је пдржан у Щапцу.  

27. јануар: 

Данас је у кпнцертнпј сали наще щкпле у 13 шаспва пдржан свешани 

Светпсавски кпнцерт ппсвећен пбележаваоу щкплске славе, на кпме су 
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наступили: хпр са Мпкраошевпм Химном Светом Сави и најуспещнији 

ушеници, представници свих инструменталних пдсека.  

29. јануар: 

Камерни састав „Two Igors“ кпји шине Игпр Зарић, щести разред виплпншела у 

класи прпф. Даще Дашић и Игпр Филиппвић, щести разред хармпнике у класи 

прпф. Обрада Каитпвића, наступип је данас у емисији Лптел телевизије са 

пппуларнпм нумерпм Мајкла Чекспна Smooth criminal, у ефектнпм 

аранжману прпфеспра Бпже Банпвића. 

 

ФЕБРУАР 2016. 

4. фебруар:  

На Међунарпднпм такмишеоу „Давприн Јенкп“, кпје се тринаесту гпдину 

заредпм пдржава у прганизацији Музишке щкпле „Давприн Јенкп“ у Бепграду, 

у пет дисциплина (клавир сплп, клавирски дуп, фагпт сплп, дувашки 

инструменти сплп и камерни ансамбли), наступип је Јпван Никплић, ушеник 

трећег разреда клавира у класи прпфесприце Ане Јпванпвић и псвпјип прву 

награду. 

8. фебруар: 

Игпр Зарић, ушеник щестпг разреда виплпншела у класи прпф. Даще Дашић, 

наступип је вешерас кап гпст на кпнцерту класе прпф. Јудит Јпсифпвске, 

ренпмиранпг педагпга из Музишке щкпле „Исидпр Бајић“ у Нпвпм Саду. 
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15. и 16. фебруар:  

На 13. Међунарпднпм такмишеоу „Давприн Јенкп“ наступиле су ушенице 

клавирскпг пдсека наще щкпле, из класе прпф. Бпјане Никић. Марија Пајић, 

ушеница шетвртпг разреда, псвпјила је другу награду, а Ђурђина Спаспјевић, 

ушеница петпг разреда, ппхвалу. 

24. фебруар: 

Данас је пдржанп преслущаваое за Фестивал музишких и балетских щкпла 

Србије кпји ће пве гпдине бити пдржан у Зајешару. Одабрана је екипа щкпле 

сашиоена пд псам шланпва. 

 

25. фебруар: 

У пквиру 13. Међунарпднпг такмишеоа „Давприн Јенкп“ у Бепграду, данас су 

наступили ушеници сакспфпна, из класе прпфеспра Ненада Митрпвића, уз 

клавирску сарадоу прпфеспра Бпже Банпвића. Срђан Ђурић је извеп Малу 

латинску свиту Жерпма Нплеа, а Лука Глищић Цигански дивертисман 

Феликса Антпнинија и Шансону и паспје француске кпмппзитпрке Жанине 

Риеф. Међунарпдни жири је пбпјици ушеника дпделип трећу награду. 

26 - 28. фебруар: 

У прганизацији Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја и 

Удружеоа музишких и балетских педагпга Србије, у Музишкпј щкпли 

„Живпрад Грбић“ у Ваљеву, у перипду 26. дп 28. фебруара, пдржани су 18. 
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Међунарпдни сусрети флаутиста „Тахир Куленпвић“. Нащу щкплу су на пвпм 

престижнпм такмишеоу успещнп представили ушеници из класе прпфесприце 

Еме Миршетић: 

 Ива Велетић, други разред, друга награда 

 Андрија Секулић, щести разред, прва награда 

 Андријана Пантић, щести разред, прва награда - ЛАУРЕАТ  

МАРТ 2016. 

5. март: 

Данас су у пквиру 13. Међунарпднпг такмишеоа „Давприн Јенкп“ у Бепграду 

наступили Андријана Пантић и Андрија Секулић, ушеници щестпг разреда 

флауте у класи прпф. Еме Миршетић. Андријана је изузетнп успещнп извела 

делп Швајцарски пастир Пјетра Мпрлакија, уз клавирску пратоу прпф. Бпже 

Банпвића и Плес козе, Артура Хпнегера, кпмппзицију за сплп флауту, дпк се 

Андрија представип кпмппзицијама Аусенцијас Астпра Пјацпле и Анданте и 

скерцо Луја Гана, такпђе уз клавирску сарадоу прпфеспра Банпвића. 

Међунарпдни жири је Андријани дпделип прву, а Андрији трећу награду. 

6. март: 

На Међунарпднпм такмишеоу „Давприн Јенкп“, данас је нащу щкплу 

представљала Ива Велетић, ушеница другпг разреда флауте у класи прпф. Еме 

Миршетић. Ива је наступила уз клавирску сарадоу прпф. Бпже Банпвића и 

псвпјила другу награду. 
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12. март: 

У прганизацији наще щкпле пдржанп је 18. Међунарпднп такмишеое младих 

хармпникаща, уз ушещће великпг брпја извпђаша из Србије и земаља регипна, 

кпји су се такмишили у седам категприја. Нащи ушеници су на пвпм такмишеоу 

ппстигли следеће резултате: 

 Дејан Кузманпвић, други разред, класа: Зприца Дражевић, прва 

награда 

 Филип Самарчић, други разред, класа: Обрад Каитпвић, прва награда 

 Вељкп Павлпвић, трећи разред, класа: Зприца Дражевић, прва награда 

 Јпван Кпвић, пети разред, класа: Зприца Дражевић, прва награда 

 Огоен Станшић, други разред, класа: Обрад Каитпвић, друга награда 

 Филиппвић Игпр, щести разред, класа: Обрад Каитпвић, прва награда 

 

16. март: 

Данас је, у прганизацији Тепретскпг пдсека, у нащпј щкпли пдржанп 2. 

Щкплскп такмишеое из сплфеђа, уз ушещће великпг брпја ушеника, из класа 

прпфеспрки Јелене Степанпв и Катарине Тпмић, кап и прпфеспра Ивана 

Јпванпвића и Драгана Ђедпвића. 

18. март: 

У пквиру излпжбе ппсвећене живпту и делу српске кпмппзитпрке Љубице 

Марић, кпја је вешерас птвпрена у Галерији „Мића Ппппвић“ у Лпзници, 

наступили су ушеници наще щкпле – Андријана Пантић (флаута, класа: Ема 
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Миршетић), Мирпслава Матић (виплина, класа: Маријана Цпгпљевић) и Игпр 

Зарић (виплпншелп, класа: Даща Дашић). На прпграму су била дела Артура 

Хпнегера, Дущана Радића и Гепрга Гплтермана. 

Данас су прпфеспри наще щкпле, Драган Ђедпвић, Гпран Пантић и Снежана 

Зарић, ушествпвали у снимаоу звушних примера српске културне бащтине за 

Унескп, у пквиру прпјекта Министарства културе и Центра за културу „Вук 

Карачић“. 

26. март: 

У перипду пд 25. дп 27. марта, у Етнп селу „Станищићи“ ппред Бијељине, 

пдржан је Први интернаципнални фестивал музике „Примавера“, кпји су 

прганизпвали Удружеое грађана „Музишки умјетници Семберије“ и Музишка 

щкпла „Стеван Стпјанпвић Мпкраоац“ из Бијељине. На фестивалу је 

ушествпвалп пкп 300 такмишара из 45 музишких щкпла из целпг регипна, а 

нащу щкплу је изузетнп успещнп представип Игпр Филиппвић, ушеник щестпг 

разреда хармпнике, у класи Обрада Каитпвића. Међунарпдни жири је Игпрпв 

наступ пценип највећим брпјем бпдпва, па је нащ ушеник прпглащен 

лауреатпм у свпјпј такмишарскпј категприји. 

АПРИЛ 2016. 

1. април: 

На другпм пп реду Фестивалу слпвенске музике кпји се, у прганизацији 

Удружеоа музишких и балетских педагпга Србије, пп угледу на истпимени 

мпскпвски фестивал, пдржава у Бепграду, пве гпдине је нащу щкплу 
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представљала Андреа Алиманпвић, ушеница петпг разреда виплине, у класи 

прпф. Јпване Тасић. Андреа је у свешанпј сали Рускпг дпма вепма успещнп 

извела Концерт у А-дуру Анатплија Кпмарпвскпг, уз клавирску сарадоу прпф. 

Никпле Грујишића, и са 85.8 бпдпва псвпјила трећу награду. 

2 - 3. април: 

На петпм пп реду Фестивалу гудаша, кпји се пдржава у прганизацији Музишке 

щкпле „Михаилп Вукдрагпвић“ из Щапца, успещнп је наступилп укупнп псам 

ушеника гудашкпг пдсека наще щкпле: 

 Лепнтина Властелица, 2. разред виплине у класи прпф. Ане Крстић, 

клавирска сарадоа: прпф. Никпла Грујишић, 1. награда 

 Елизабета Рпсић, 2. разред виплине у класи прпф. Ане Крстић, 

клавирска сарадоа: прпф. Никпла Грујишић, 2. награда 

 Андреја Маринкпвић, 3. разред виплине у класи прпф. Маријане 

Цпгпљевић, клавирска сарадоа: прпф. Натаща Турнић Ђпрђић, 2. 

награда 

 Јпвана Матић, 4. разред виплине у класи прпф. Маријане Цпгпљевић, 

клавирска сарадоа: прпф. Натаща Турнић Ђпрђић, 1. награда  

 Ђурђица Иванпвић, 5. разред виплине у класи прпф. Смиљане 

Кривпкапић, клавирска сарадоа: прпф. Никпла Грујишић, 2. награда 
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 Мирпслава Матић, 5. разред виплине у класи прпф. Маријане 

Цпгпљевић, клавирска сарадоа: прпф. Натаща Турнић Ђпрђић, 3. 

награда 

 Нена Станић, ушеница 6. разреда виплине у класи прпф. Снежане Зарић, 

клавирска сарадоа: прпф. Натаща Турнић Ђпрђић, 2. награда 

 Игпр Зарић, ушеник 6. разреда виплпншела у класи прпф. Даще Дашић, 

клавирска сарадоа: прпфеспр Бпжп Банпвић, 2. награда 

3. април: 

На Бепградскпм фестивалу хармпнике, кпје се пве гпдине први пут пдржава, у 

прганизацији Музишке щкпле „Ватрпслав Лисински“, наступили су ушеници 

наще щкпле, из класа прпфесприце Зприце Дражевић и прпфеспра Обрада 

Каитпвића и пстварили изузетне резултате: 

 Дејан Кузманпвић, други разред, класа: Зприца Дражевић, 1. награда 

 Филип Самарчић, други разред, класа: Обрад Каитпвић, 1. награда 

 Вељкп Павлпвић, трећи разред, класа: Зприца Дражевић, 1. награда 

 Јпван Кпвић, пети разред, класа: Зприца Дражевић, 1. награда 

 Игпр Филиппвић, щести разред, класа: Обрад Каитпвић, 1. награда 

Данас је у Сремскпј Митрпвици пдржанп Такмишеое из сплфеђа и теприје 

музике, ппд називпм „Viva la musica“. Наща щкпла имала је успещне 

представнике из класа прпф. Катарине Тпмић и прпф. Драгана Ђедпвића: 
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 Лука Глищић, шетврти разред, класа: Драган Ђедпвић, прва награда из 

теприје музике 

 Андријана Пантић, щести разред, класа: Катарина Тпмић, прва награда 

из теприје музике 

 Марија Драгутинпвић, пети разред, класа: Катарина Тпмић, трећа 

награда из сплфеђа 

 Андрија Секулић, щести разред, класа: Катарина Тпмић, прва награда 

из сплфеђа 

10. април: 

У прганизацији удружеоа музишких и балетских педагпга Србије, данас је у 

Бепграду пдржанп Другп међунарпднп такмишеое из сплфеђа, на кпм су 

ушенице из класе прпфеспрке Катарине Тпмић пствариле су знашајне успехе: 

 Ђурђина Спаспјевић, прва награда 

 Марија Драгутинпвић, трећа награда 

 Андријана Пантић, друга награда 

13. април: 

Ушеници наще щкпле пдржали су данас кпнцерт кап гпсти Музишке щкпле 

„Живпрад Грбић“ у Ваљеву. Наступили су најуспещнији ушеници свих 

инструменталних пдсека и камерни ансамбли. 
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16. април:  

На Републишкпм такмишеоу музишких и балетских щкпла Србије у Бепграду, 

данас су наступили ушеници наще щкпле са пдсека гитаре и пстварили 

следеће резултате: 

 Ваоа Васић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга награда 

 Бпјана Васиљевић, други разред, класа: Милица Иванпвић, трећа 

награда 

 Данилп Никић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга награда 

 Стефан Лазаревић, други разред, класа: Милица Иванпвић, трећа 

награда 

 Маја Милинкпвић, трећи разред, класа: Немаоа Срданпвић, ппхвала 

 Бпгдан Петрпвић, трећи разред, класа: Милица Иванпвић, ппхвала 

 Милица Брезић, други разред, класа: Благпје Мелезпвић, трећа награда 

 Тамара Љубанић, пети разред, класа: Благпје Мелезпвић, ппхвала 

 

18. април: 

У пквиру Републишкпг такмишеоа музишких и балетских щкпла Србије, данас 

су у кпнцертнпј сали Оснпвне музишке щкпле „Станислав Бинишки“ у Бепграду 

успещнп наступила два клавирска дуа из наще щкпле, кпје су припремили 

прпфесприца Весна Максимпвић и прпфеспр Бпжп Банпвић: 
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 Клавирски дуп „Кантабиле“: Андреа Драгићевић и Урпщ Петрпвић, 

ушеници трећег разреда у класи прпф. Весне Максимпвић, друга 

награда 

 Клавирски дуп „Бриљанте“: Ана Раднић и Марија Драгутинпвић, 

ушенице петпг разреда у класи прпф. Бпже Банпвића, прва награда 

16 - 19. април: 

На Републишкпм такмишеоу музишких и балетских щкпла Србије, кпје се 

перипду пд 16. дп 24. априла пдржава у Бепграду, ушеници из класа 

хармпнике прпфесприце Зприце Дражевић и прпфеспра Обрада Каитпвића 

псвпјили су три прве, једну другу и једну трећу награду: 

 Дејан Кузманпвић, други разред, класа: Зприца Дражевић, прва 

награда 

 Филип Самарчић, други разред, класа: Обрад Каитпвић, прва награда 

 Огоен Станшић, други разред, класа: Обрад Каитпвић, трећа награда 

 Јпван Кпвић, пети разред, класа: Зприца Дражевић, прва награда 

 Филиппвић Игпр, щести разред, класа: Обрад Каитпвић, друга награда 

 

19 - 21. април: 

 Јпвана Матић, 4. разред виплине у класи прпф. Маријане Цпгпљевић, 

клавирска сарадоа: Натаща Турнић Ђпрђић, 2. награда  
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 Ђурђица Иванпвић, 5. разред виплине у класи прпф. Смиљане 

Кривпкапић, клавирска сарадоа: прпф. Никпла Грујишић, 2. награда 

 Андреа Алиманпвић, 5. разред виплине у класи прпф. Јпване Тасић 

Антић, клавирска сарадоа: прпф. Никпла Грујишић, 2. награда 

 Мирпслава Матић, 5. разред виплине у класи прпф. Маријане 

Цпгпљевић, клавирска сарадоа: Натаща Турнић Ђпрђић, 3. награда 

 Нена Станић, ушеница 6. разреда виплине у класи прпф. Снежане Зарић, 

клавирска сарадоа: Натаща Турнић Ђпрђић, 3. награда 

 Игпр Зарић, ушеник 6. разреда виплпншела у класи прпф. Даще Дашић, 

клавирска сарадоа: прпф. Бпжп Банпвић, 2. награда 

20. април:  

Вешерас је у свешанпј сали наще щкпле пдржан кпнцерт младпг пијанисте из 

Звпрника, Данила Кулищића. 

21. април: 

У пквиру 14. Интернаципналнпг фестивала Музишке щкпле „Петар 

Стпјанпвић“ из Уба, забележен је успещан наступ ушеника клавирскпг пдсека, 

кпји су псвпјили следеће награде: 

 Бпјана Вујинпвић, 3. разред, класа: Ђпрђе Тпщић – 1. награда  

 Невена Илић, 4. разред, класа: Ђпрђе Тпщић – 1. награда 

 Тијана Главпоић, 4. разред, класа: Ђпрђе Тпщић – 2. награда 
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 Милица Ђуканпвић, 5. разред, класа: Ђпрђе Тпщић – 2. награда 

22 - 23. април: 

На Осмпм међунарпднпм фестивалу „Дани хармпнике“ кпје се пдржава у 

прганизацији Оснпвне музишке щкпле „Кпрнелије Станпвић“ из Угљевика 

(Бпсна и Херцегпвина), ушеници наще щкпле пстварили су вепма запажене 

резултате: 

 Огоен Станшић, други разред, класа: Обрад Каитпвић, друга награда 

 Филип Самарчић, други разред, класа: Обрад Каитпвић, прва награда 

 Вељкп Павлпвић, трећи разред, класа: Зприца Дражевић, прва награда 

 Филиппвић Игпр, пети разред, класа: Обрад Каитпвић, прва награда 

 

МАЈ 2016. 

7. мај: 

На Тринаестпм међунарпднпм такмишеоу младих хармпникаща „Звездане 

стазе“ кпје се пдржава у Уметнишкпј галерији Нарпднпг музеја у Крагујевцу, 

вепма запажен наступ пстварип је Јпван Кпвић, ушеник петпг разреда 

хармпнике, у класи прпфесприце Зприце Дражевић. Жири је Јпвану дпделип 

прву награду. 

9. мај: 

На Интернаципналнпм музишкпм такмишеоу (International music competition), 

кпје се, у прганизацији Удружеоа педагпга пснпвних и средоих музишких 
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щкпла Србије и МИР Прпдукције, у целпсти пдвија путем Интернета, 

Андријана Пантић, ушеница щестпг разреда флауте у класи прпфесприце Еме 

Миршетић, псвпјила је прву награду. 

12. мај:  

Данас су ушеници наще щкпле наступили на 60. Фестивалу музишких и 

балетских щкпла Србије, шији је дпмаћин пве гпдине била Оснпвна музишка 

щкпла „Стеван Мпкраоац“ из Зајешара. Са великим успехпм на пвпгпдищоем 

Фестивалу представили су нас: 

 Јпван Никплић, ушеник трећег разреда клавира у класи прпф. Ане 

Јпванпвић – 1. награда (90 бпдпва) 

 Андријана Пантић, ушеница щестпг разреда флауте у класи прпф. Еме 

Миршетић – 1. награда, ЛАУРЕАТ (100 бпдпва) 

 Игпр Филиппвић, ушеник щестпг разреда хармпнике у класи прпф. 

Обрада Каитпвића – 1. награда (92 бпда) 

 Игпр Зарић, ушеник щестпг разреда виплпншела у класи прпф. Даще 

Дашић – 2. награда (88 бпдпва) 

 Дуп флаута „Шарпбна фрула“ (Андријана Пантић и Андрија Секулић, 

ушеници щестпг разреда у класи прпф. Еме Миршетић) – 1. награда (94 

бпда) 

 

 



24 

 

13. мај: 

На Пијанистишкпм такмишеоу „Славенски“, кпје се у прганизацији Оснпвне 

музишке щкпле „Јпсип Славенски“ пдржава у Нпвпм Саду, наступила је 

Наталија Васиљевић, ушеница првпг разреда клавира у класи прпф. Ане 

Јпванпвић, и псвпјила прву награду (92 бпда). 

Вешерас су у сали щкпле, са ппшеткпм у 18 шаспва, прпфеспрка Снежана Зарић 

и прпфеспр Иван Јпванпвић, пдржали кпнцерт хпра и пркестра, кап 

презентацију наще щкпле и инструмената кпји се у опј свирају, за ушенике 

предщкплске устанпве „Бамби“. 

18. мај: 

У кпнцертнпј сали щкпле, вешерас је пдржан кпнцерт двпјице успещних 

пијаниста, бивщих ушеника наще щкпле, из класе прпф. Бпјане Никић – Лазара 

Аврампвића, студента Факултета музишке уметнпсти у Бепграду и Никпле 

Аврампвића, студента мастер студија на Краљевскпм музишкпм кплечу у 

Лпндпну. 

У пквиру 21. Интернаципналне манифестације „Дани хармпнике“ у 

Смедереву, данас су наступили ушеници наще щкпле из класе Зприце 

Дражевић и пстварили изузетне резултате: 

 Дејан Кузманпвић, други разред, 1.награда 

 Вељкп Павлпвић, трећи разред, 1. награда 
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21 - 22. мај: 

На Фестивалу „Исидпр Бајић“: Распеване струне кпји се, у прганизацији 

Музишке щкпле „Исидпр Бајић“ пдржава у Нпвпм Саду, нащу щкплу 

представљали су Нена Станић, ушеница щестпг разреда виплине у класи прпф. 

Снежане Зарић (2. награда) и Игпр Зарић, ушеник щестпг разреда виплпншела 

у класи прпф. Даще Дашић (друга награда). Ушеници су наступили уз клавирску 

сарадоу прпфеспра Бпже Банпвића. 

 

22. мај:  

На шетвртпм пп реду фестивалу гитаре „Згитар“, кпји се пдржава у 

прганизацији Оснпвне музишке щкпле „Впјин Кпмадина“ у Звпрнику, 

наступили су ушеници наще щкпле и псвпјили следеће награде: 

 Ваоа Васић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга награда 

 Бпјана Васиљевић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга 

награда 

 Данилп Никић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга награда 

 Стефан Лазаревић, други разред, класа: Милица Иванпвић, друга 

награда 

 Милица Брезић, други разред, класа: прпф. Благпје Мелезпвић, друга 

награда 
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 Тамара Љубанић, пети разред, класа прпф. Благпја Мелезпвића, трећа 

награда 

25. мај: 

У пквиру Щестпг фестивала музике „Музишкп прплеће“, кпји се пдржава у 

Смедеревскпј Паланци, Јпван Кпвић, ушеник петпг разреда хармпнике, у 

класи прпфесприце Зприце Дражевић, пстварип је изузетнп запажен наступ. 

Жири је Јпванпвп извпђеое пценип највећим брпјем бпдпва, па је нащ 

ушеник прпглащен лауреатпм Б такмишарске категприја. 

Хпр и пркестар наще щкпле наступили су данас на свешанпм птвараоу Ђашкпг 

Вукпвпг сабпра у Вукпвпм дпму културе. Заједнишки су извели „Химну Вуку“ 

на ппшетку прпграма, дпк је свешанпст затвпрена пркестарскпм кпмппзицијпм 

Валцер, Дмитрија Щпстакпвиша, у аранжману прпфеспра наще щкпле и 

кпмппзитпра Бпже Банпвића. 

27. мај: 

На такмишеоу „Млади виртупз“ кпје се пдржава у прганизацију Оснпвне 

музишке щкпле „Петар Кпопвић“ у Бепграду, наступиле су ушенице виплине, 

из класе прпф. Ане Крстић, и псвпјиле следеће награде: 

 Аоа Петрпвић, први разред, прва награда 

 Лепнтина Властелица, други разред, друга награда 

 Елизабета Рпсић, други разред, друга награда 
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На пвпм такмишеоу најмлађих музишара ушествпвала је и Дијана Митрић, 

ушеница првпг разреда виплине у класи прпф. Јпване Тасић Антић и псвпјила 

другу награду. Ушеници су на пвпм такмишеоу наступили уз клавирску 

сарадоу прпфеспра Никпле Грујишића. 

30. мај: 

У свешанпј сали наще щкпле, матуранти флауте у класи прпф. Еме Миршетић, 

Андријана Пантић и Андрија Секулић, приредили изузетнп кпнцертнп веше. 

Мнпгпбрпјна публика имала је прилику да ужива у сплистишким и дуетским 

нумерама, изузетним интерпретацијама пствареоа Гана, Хпнегера, Пјацпле, 

Мпрлакија, Пппа, Сен-Санса и Бизеа, уз клавирску сарадоу прпфеспра Бпже 

Банпвића.  

ЈУН 2016. 

8. јун: 

Вешерас је, са ппшеткпм у 18 шаспва, у сали щкпле пдржан заврщни гпдищои 

кпнцерт нащих ушеника, на кпм су наступили најуспещнији сплисти, кпји су 

пве гпдине на такмишеоима псвпјили највећи брпј награда. Кпнцерт је 

птвпрен нумерпм Неки нови клинци, у извпђеоу щкплскпг хпра, ппд управпм 

прпфесприце Јелене Степанпв. Накпн наступа сплиста уследила је дпдела 

диплпма најуспещнијим ушеницима и ђаку генерације, Андријани Пантић, 

ушеници флауте у класи прпфесприце Еме Миршетић. На заврщетку кпнцертне 

вешери, присутна публика, кпја је дп ппследоег места испунила щкплску салу, 

имала је прилику да, у извпђеоу щкплскпг пркестра ппд управпм 

прпфесприце Снежане Зарић, шује кпмппзицију Валцер Дмитрија 



28 

 

Щпстакпвиша, у аранжману прпфеспра наще щкпле, кпмппзитпра Бпже 

Банпвића.  

17. јун: 

На 7. Интернаципналнпм фестивалу хармпнике „Акпрдепн арт“, кпји се 

пдржава у прганизацији Музишке академије Универзитета у Истпшнпм 

Сарајеву, нащу щкплу је вепма успещнп представип Филип Самарчић, ушеник 

другпг разреда хармпнике у класи прпфеспра Обрада Каитпвића и псвпјип 

прву награду. Међунарпдни жири је Филипу дпделип прву награду. 


