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СЕПТЕМБАР 

 

17. септембар 

Ученици наше школе су заједно са директором школе, Гораном Пантић, педагогом 

школе, Аном Мандић и  професорима Иваном Јовановић, Аном Јовановић, Снежаном 

Зарић, Весном Максимовић, Јованом Тасић Антић посетили Вуковов сабор у Тршићу и 

присуствовали свечаном отварању Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Тршић.  

ОКТОБАР  

02. октобар 

У Основној школи „Свети Сава“ у Липничком Шору, у сарадњи са Општом болницом 

из Лознице, обележен је Међународни дан старијих особа који се, одлуком Уједињених 

нација, обележава од 1991. године, са циљем наглашавања важности осигуравања 

животне средине прилагођене потребама и способностима становника треће доби. 

Пригодној свечаности која је уприличена овим поводом допринели су ученици наше 

школе: Кузмановић Дејан, ученик четвртог разреда хармонике (класа: професорица 

Зорица Дражевић), Васић Вања, ученица четвртог разреда гитаре (класа: професорица 

Милица Ивановић), Петковић Милица, ученица четвртог разреда виолине (класа: 

професорица  Смиљана Кривокапић) и Ива Велетић, ученица четвртог разреда флауте 

(класа: Ема Мирчетић). 

30. октобар 

У свечаној сали ОМШ „Вук Караџић“ у 18 часова ученици МШ "Живорад Грбић" из 

Ваљева одржали су заједнички концерт са ученицима наше школе. 

НОВЕМБАР 

02. новембар 

Ученици наше школе, Мила Симеуновић, 3. разред гитаре, Предраг Симић, 5. разред 

хармонике и Филип Самарџић, 4. разред хармонике су кратким концертом улепшали  

затварање манифестације „Дани Јована Цвијића“ и изложбе слика „Географија на 

сликарским платнима“. 

05. новембар 

На 15. финалној смотри музичких и балетских талената  које је одржано у МШ „Коста 

Манојловић“ у Земуну ученици наше школе су постигли одличне резултате: 



1. Предраг Симић, 5. разред хармонике, прво место 

2. Филип Самарџић, 4. разред хармонике, друго место 

Класа: Бранко Мијић 

06. новембар 

Данас је, са почетком у 13 часова, одржан свечани концерт поводом Дана школе, на 

коме су изведене одабране тачке са свих инструменталних одсека. Наступили су, 

такође, и школски хор и оркестар, који су под управом професора Ивана Јовановића, уз 

сарадњу професорице Ане Васић и Јелене Тривковић, отворили концерт вокално-

инструменталном нумером Химна Вуку Караџићу, хорском композицијом Стевана 

Стојановића Мокрањца из давне 1897. године, коју је за хор и оркестар прерадио 

професор наше школе, композитор Божо Бановић. 

 

ДЕЦЕМБАР 

06. децембар 

Вечерас је у концертној сали школе, са почеком у 18 часова, одржан редовни Школски 

концерт, на ком је изведено укупно шеснаест инструменталних нумера. 

09. и 10. децембар 

На 25. Републичком такмичењу из солфеђа и теорије музике у Београду ученици су 

постигли одличне резултате: 

1. Јован Николић, 5. разред клавира,  I награда  

Наставник солфеђа: Иван Јовановић 

2. Ђурђица Ивановић, 6. разред виолине, I награда 

3. Марија Драгутиновић, 6. разред клавира, I награда 

4.  Николина Глигорић,  4. разред, похвала 

5. Андреа Драгићевић, 4. разред, учешће на такмичењу  

Наставник солфеђа: Катарина Томић 

 

 

 



22. децембар 

Поводом обележавања десет година статуса града Лознице и гостовања редитеља 

Слободана Терзића, ученик хармонике Предраг Симић у класи Бранка Мијића,  

ученица гитаре Ива Ристановић и професорица Милица Ивановић су својим свирањем 

допринели музичком предаху књижевне вечери. 

26. децембар  

У оквиру сарадње са библиотеком Вуковог завичаја ученице виолне, Георгина Брамвел 

(класа: Јована Тасић Антић) и Анђела Панић (класа: Маријана Цогољевић) и ученица 

клавира, Наталија Васиљевић (класа: Ана Јовановић) су својим свирањем улепшале 

књижевни сусрет са Јанком Вујиновићем. 

27. деценбар 

Вечерас, поводим обележавања 10. година статуса града Лознице, су у библиотеци 

Вуковог завичаја, бивши и садашњи ученици наше школе,  Андријана Пантић, ученица 

флауте (класа: Ксенија Мијатовић, Средња музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад), 

Игор Зарић, ученик виолончела (класа: Јудит Јосифовска, Средња музичка школа 

„Исидор Бајић“) и Тамара Танацковић, соло певање (класа: Горан Дражевић, 

корепетиција: Божо Бановић) су својим свирањем допринели музичком предаху 

књижевне вечери Марице Поповић. 

28. децембар 

Данас је, са почетком у 13 часова, одржан Концерт за Деда Мраза, за 

најмлађу публику. Концерт је био сачињен од инструменталних 

тачака са различитих одсека и ученика припремног разреда у класи 

професорице Катарине Томић. По завршетку концерта, деци 

запослених у нашој школи подељени су новогодишњи пакетићи. 

 

 

 

 



ЈАНУАР 

16. јануар 

У оквиру сарадње клуба читалаца „Вуково перо“, а поводом промоције књиге Иване 

Ристић Старчевић, наступили су ученици одсека гитаре Милица Брезић, Лазар Раднић 

и Марија Кулезић из класе професора Благоја Мелезовића. На програму су била дела 

Тарега, Малагења и Карулиа.  

27. јануар 

Данас је, у концертној сали наше школе, у 12 часова одржан свечани Светосавски 

концерт посвећен обележавању школске славе, на коме су наступили хор и оркестар са 

Мокрањчевом  Химном Светом Сави и најуспешнији ученици, представници свих 

инструменталних одсека. 

 

 

ФЕБРУАР 

03. и 04. фебруар 

Данас су у оквиру 15. Међународног такмичења „Даворин Јенко“ у Београду наступили 

Александра Симић, ученица трећег разреда клавира, Наталија Васиљевић, ученица 

трећег разреда клавира, у класи професорице Ане Јовановић и освојиле трећу награду, 

Јован Николић, ученик петог разреда клавира у класи професорице Ане Јовановићи, 

освојио је прву награду као и Марија Пајић, ученица шестог разреда клавира у класи 

професорице Бојане Никић освојивши другу награду. 

 

 

 



МАРТ 

03. март  

У организацији наше школе одржано је јубиларно 20. 

Међународно такмичење младих хармоникаша, уз 

учешће великог броја извођача из Србије и земаља 

региона, који су се такмичили у седам категорија. 

Наши ученици су на овом такмичењу постигли 

следеће резултате: 

1. Дејан Кузмановић, 4. разред хармонике, лауреат 

2. Јован Ковић, 6. разред хармонике, лауреат 

3. Вељко Павловић, 5.разред хармонике, прва-друга 

Класа: Зорица Дражевић 

Данас је у Етно селу „Станишићи“ поред Бијељине, одржан је Трећи интернационални 

фестивал музике „Примавера“, који су организовали Удружење грађана „Музички 

умјетници Семберије“ и Музичка школа „Стеван Стојановић Мокрањац“ из Бијељине. 

На фестивалу су нашу школу  успешно представљали Ахмет Алимановић, ученик првог 

разреда виолине у класи Јоване Тасић Антић освојивши прву награду и Давид 

Драгићевић, ученик 3. разреда гитаре освојивши трећу награду у клси Немање 

Срдановић. 

07. март 

 

Осмомартовски концерт солфеђа су организовали професори 

солфеђа из наше школе Иван Јовановић, Драган Ђедовић, 

Јелена Тривковић и Весна Максимовић . Поред професора, 

организатора на концерту су учествовали корепетитори, 

професори који су припремили ученике за индивидуалне 

тачке, виолина, саксофон, хармоника, гитара и  клавир. 

Педагог школе је водо програм. Координатор концерта је 

помоћник директора, Иван Јовановић. 

 



08. март 

Вечерас, у 18 часова одржан је концерт триа „Miss“ из Ваљева поводом донације 

виолине Нени Станић, ученици СМШ „Исидор Бајић“ у Новом Саду, а наше бивше 

ученице из класе професорице Снежане Зарић. Концерту су, поред многобројне 

публике, присуствовали и представници локалне самоуправе. 

10. март 

На седмом по реду Фестивалу гудача, који се одржава у организацији Музичке школе 

„Михаило Вукдраговић“ из Шапца, успешно су наступиле ученице гудачког одсека 

наше школе. У класи професорице Снежане Зарић и корепетитора Наташе Турнић 

Ђорђић, Анђела Панић, ученица првог разреда виолине, освоила је прву награду,  

Кристина Уриегас, ученица петог разреда виолине је освојила другу награду и Андреја 

Маринковић, ученица петог разреда виолине, освојила је трећу награду 

11. март  

На трећем Београдском фестивалу хармонике ученици наше шкле су освојили  

запажене резултате. Дејан Кузмановић и Вељко Павловић, ученици четвртог разреда, 

из класе професорице Зорице Дражевић, освојили су прву награду као и Филип 

Самарџић, ученик четвртог разреда из класе Обрада Каитовића.  

16. март 

У свечаној сали Митровачке гимназије у Сремској Митровици отворен је Sirmium 

Music Fest на којем је учествовала Александра Симмић, ученица трећег разреда клавира 

коју је припремила професорица Ана Јовановић и освојила другу награду. Реч је о 

интернационалном фестивалу пијанизма у организацији Удружења  “Gradus ad 

Parnasum” под покровитељством Града Сремска Митровица.  

18. март 

На такмичењу у дисциплинама солфеђа и теорије музике „Viva la Musica“ насталог 

2009. године на иницијативу већа солфеђа Основне музичке школе „Петар Кранчевић“ 

у Сремској Митровици, учествовала је Ана Раднић, ученица 6. разреда клавира и  

освојила другу  награду код професора Драгана Ђедовић. 

 



21. март 

У  среду у нашој школи одржан је семинар за ученике и 

наставнике „Како постати џезер“ Предрага Пауновића. 

Предраг Пауновић је музички уредник и позоришни 

композитор у Центру за културу у Пожаревцу. Активан је 

инструментални сарадник Градског женског хора „Барили“, 

џез солиста је симфониског оркестра Гвардиа и оснивач и руководилац градског 

народног ансамбла Нота Сербика. Професионално наступа као саксофониста, 

хармоникаш и пијаниста свирајући џез, народну и класичну музику. Учесници 

семинара  упознати су са џез захтевима, лествицама и  уводом у импровизацију. По 

одржаном семинару учесници су добили нотни материјал професора Рендија Хантера, 

саксофонисте, једног од најпознатијих америчких џез педагога. У вечерњим сатима, у 

сали школе, одржан је концерт Предрага Пауновића  на којем су и наши ученици, 

Мартина Митровић у класи Еме Мирчетић и Јован Николић у класи Ане Јовановић 

имали прилику да одсвирају своје прве џез ноте. 

28. март  

Данас је, у организацији теоретског одсека, у нашој школи одржано 4. школско 

такмичење из солфеђа, уз учешће великог броја ученика, из класа професорица Јелене 

Тривковић, Наташе Катанић и Весне Максимовић, као и професора Ивана Јовановића и 

Драгана Ђедовића. 

Вечерс, у 18 часова одржан је редован месечни концерт ученика наше школе. На 

концерту је изведено укупно шеснаест инструменталних нумера. 

30. март 

На четвртом по реду Фестивалу Словенске музике који се, у организацији Удружења 

музичких и балетских педагога Србије, по угледу на истоимени московски фестивал, 

одржава у Београду, ове године су нашу школу представљали следећи ученици и 

остварили одличне резултате:  

1. Дејан Кузмановић, 4. разред хармонике, лауреат 

2. Вељко Павловић, 4. разред хармонике, прва награда 



3. Јован Ковић, 6. разред хармонике, прва награда 

Класа: Зорица Дражевић 

4.  Филип Самарџић, 4. разред хармонике, прва награда 

Класа: Обрад Каитовић 

 

АПРИЛ 

20. април 

Ученици саксофона су имали прилику да присуствују мастер класу мр Александра 

Стајића, професора саксофона у  МШ „Живорад Грбић“ из Ваљева. 

22. април 

На Десетом међународном фестивалу „Дани хармонике“ Угљевик-Бијељина-Београд, 

као једном од ретких фестивала који се одржава у две Републике, ученици наше школе 

остварили су веома запажене резултате: 

1. Дејан Кузмановић, 4. разред хармонике, I награда 

Класа:Зорица Дражевић 

2. Филип Самарџић, 4. разред хармонике, I награда 

Класа: Обрад Каитовић 

3. Предраг Симић, 5. разред хармонике, I награда 

Класа: Обрад Каитовић 

4. Вељко Павловић, 5. разред хармонике, I I награда 

Класа: Зорица Дражевић 

25. април 

Вечерс, у 18 часова одржан је Априлски концерт ученика наше школе. На концерту је 

изведено укупно осамнаест инструменталних нумера. 

 

МАЈ 

 

 



06. мај 

У свечаној сали Карловачке гимназије организован је Интернационални сусрет 

виолиниста на којем се представила Кристина Уриегас, ученица петог разреда виолине 

у класи професорице Снежане Зарић и освојила другу награду уз клавирску сарадњу 

професорице Наташе Турнић Ђорђић. 

11. мај 

Данас су ученици наше школе наступили на 62. Фестивалу музичких и балетских 

школа Србије, чији је домаћин ове године била  Музичка школа „Предраг Милошевић“ 

из Kњажевца. Са великим успехом на овогодишњем Фестивалу представили су нас: 

1. Наталија Васиљевић, III разред, клавир, I награда 

Класа: Ана Јовановић 

2. Игор Мигић, III разред, виолина, I награда 

Класа: Смиљана Кривокапић 

3. Вукашин Боровчанин, II разред, саксофон, I награда 

Класа: Ненад Митровић  

4. Вељко Павловић, V разред, хармоника, I награда 

Класа: Зорица Дражевић 

КАМЕРНИ АНСАМБЛ „ДВЕ РУЖЕ“ -  I награда 

5. Вања Васић, IV разред, гитара,  

6. Бојана Васиљевић, IV разред, гитара,  

Класа: Милица Иваноић 

12. мај  

На 23. Међународном такмичењу младих музичара у нашој земљи „Петар Коњовић“ у 

Београду, Јован Николић, ученик петог разреда клавира у класи Ане Јовановић, 

постигао је друго место.  

18. мај 

Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву ове године, девети пут 

организује Интернационални фестивал хармонике Акордеон арт, манифестацију по 

којој су Музичка академија и Универзитет постали препознатљиви на домаћем и 

међународном плану. Нашу школу на овом фестивалу на најбољи начин су представили  

ученик 4. разреда хармонике, Предраг Симић, и Филип Самарџић, ученик четвртог 

разреда хармонике у класи професора Обрада Каитовића, освојивши прве награде.  



19. мај  

На  Међународном пијанстичком такмичењу у ОМШ „Јосип Славенски“ у Новом Саду 

ученици наше школе су освојили једну другу и четири треће награде.  

1. Катарина Томић, 5. разред клавира, трећа награда 

Класа: Божо Бановић 

2. Ана Раднић, 6. разред клавира, друга награда 

Класа: Божо Бановић 

3. Николина Глигорић, 4. разред клавира, трећа награда 

Класа: Ђорђе Тошић 

4. Огњен Аврамовић, 6. разред клавира, трећа награда 

Класа: Ђорђе Тошић 

5. Невена Илић, 6. разред клавира, трећа награда 

Класа: Ђорђе Тошић 

 

22. мај 

На  такмичењу "Млади виртуоз" које се одржава у организацији Основне музичке 

школе „Петар Коњовић“ у Београду, данас су наши ученици са одсека виолине 

остварили одличне резултате. У класи професорице Наташе Катанић, Давид Аличић, 

ученик првог разреда је освојио прву награду уз клавирску сарадњу професора Лазара 

Аврамовића. У класи Јоване Тасић Антић учествовала су два ученика првог разреда, 

Ахмет Алимановић, освојивши прву награду и Анастасија Којић другу награду уз 

клавирску сарадњу професора  Николе Грујичића. 

23. мај 

Вечерас је, у 18 часова, у свечаној сали наше школе, одржан солистички концерт 

Марије Пајић, ученице шестог разреда клавира у класи професорице Бојане Никић. 

Концерт је обогаћен композицијом за два клавира коју су свирали професорица Бојана 

Никић и ученица Марије Пајић. 

           На такмичењу „Музичко пролеће“ у Смедеревској Паланци, Андреа Драгићевић, 

ученица четвртог разреда клавира у класи професорице Вере Михок је освојила прву 

награду. 

26. мај 

          На Згитар фесту у Великом Зворнику, Марија Кулезић, ученица другог разреда 

гитаре у класи професорице Марије Пантелић је освојила другу награду. 



 

27. мај 

На фестивалу „Исидор Бајић“ у Новом Саду ученица другог разреда клавира, 

Александра Симић у класи професорице Ане Јовановић, је освојила другу награду. 

28. мај 

У свечаној сали школе одржан je изузетан концерт 

бивше ученице наше школе, из класе професорице Еме 

Мирчетић, Андријане Пантић, ученице другог разреда 

МШ „Исидор Бајић“ у класи професорице Ксеније 

Мијатовић. Многобројна публика имала је прилику да 

ужива у солистичким нумерама, изузетним интерпретацијама остварења Доплера, 

Меркадантеа и Мартиниа, уз клавирску сарадњу професорице Марије Ђокић. 

На такмичењу „Млади виртуоз“ у Београду, Лазар Раднић, ученик другог разреда 

гитаре, у класи професорице Марије Пантелић, је освојио прву награду. 

29,30,31. мај 

Одржани промотивни концерти за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда 

ОШ „Анта Богићевић“, ОШ „Јован Цвијић“ и ОШ „Кадињача“. На концерту су се 

представили ученици и наставници свих инструмената.  

ЈУН 

01. јун  

Ученици наше школе одржали су промотивни концерт у холу Основне школе „Вера 

Благојевић“ у Бањи Ковиљачи. Том приликом ученици од првог до четвртог разреда 

имали су прилику да се упознају са инструментима који се изучавају у нашој школи, 

начину рада школе и роковима за полагање пријемног испита. 

06. јун 

У Дому културе „Политика“ у Крупњу, одржан је концерт ученика наше школе. На 

концерту су се представило шеснаест ученика са одсека клавира, хармонике, гитаре, 

соло певања, гудачког и дувачког одсека. На концетрту су наступали: Дамњан Вучетић, 



1. разред хармонике, Давид Аличић, 1. разред виолине, Андреа Суљић, 1. разред 

клавира, Тамара Танасковић, 1. разред соло певања, Саша Суљић, 1. разред гитаре, 

Давид Андрић, 1. разред клавира, Ахмет Алимановић, 1. разред виолине, Вукашин 

Боровчанин, 2. разред саксофона, Јана Васић, 3. разред виолончела, Игор Мигић, 3. 

разед виолине, Филип Самарџић, 4. разред  хармонике, Дуо: Вања Васић и Бојана 

Васиљевић, 4. разред гитаре, Катарина Марковић, 4. разред кларинета, Милица Брезић, 

4. разред гитаре, Јован Николић, 5. разред клавира, Предраг Симић, 5. разред 

хармонике. Публика је била у прилици да чује дела Дербенка, Брамса, Ђулијана, 

Харламова, Монтија, Левиа, Нолеа и других композитора. 

04-07. јун 

Одржани су пријемни испити у матичној школи и ИО у Крупњу за упис ученика у 

припремни и први разред.  

13. јун 

Вечерас је, са почетком у 18 часова, у сали школе одржан завршни годишњи концерт 

наших ученика, на ком су наступили најуспешнији солисти, који су ове године на 

такмичењима освојили највећи број награда. Концерт је отворен нумером Јесенске 

ноћи, у аранжману професора наше школе, Боже Бановића. Нумеру, Јесенске ноћи, 

извео је школски хор А и оркестар, под диригентском палицом маестра Ивана 

Јовановића. Професорица Јелена Тривковић је учествовала са пробраним певачима из 

хора Б. Оркестар је припремила професорица Ивана Арнолд Зечевић. Након наступа 

солиста  присутна публика, која је до последњег места испунила школску салу, имала је 

прилику да, у извођењу школског хора, под управом професора Ивана Јовановића, чује 

композицију Ерген деда, уз клавирску пратњу професора Николе Грујичића.   

14. јун 

У свечаној сали школе, у 18 часова, организован је солистички концерт ученика петог 

разреда клавира, Јована Николића, у класи професорице Ане Јовановић. Гост на 

концерту био је, Вукашин Боровчанин, ученик другог разреда сксофона у класи 

професора Ненеда Митровића. Поред госта вечери концерт је обогаћен композицијом 

коју су одсвирали професорка Ана Јовановић и ученик Јован Николић. Публика је 

уживала у солистичким нумерама, изузетним интерпретацијама остварења Ј.С. Баха, С. 

Борткиевича, М. Клементиа, Ж. Нолеа, Х. Равина  и С. Рахмањинова.  



ЈУЛ 

10. јул 

У свечаној сали школе, истакнути пијаниста и бивши ученик наше школе у класи 

професорице Бојане Никић, Никола Аврамовић, солистичким концертом отворио је 

„Лила Ло“ фестивал.  


