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НОВЕМБАР 

04. новембар  

У концертној сали школе одржана је обука запослених у образовању за примену 

образовних стандарда и самовредновање рада установа у основном и средњем 

образовању. Реализатори обуке су др Зорица Јоцић и Дражан Милосављевић. Обука је 

намењена кординаторима тима за самовредновање, Тима за вредновање квалитета рада 

установе и директорима школа.  

08. новембар 

Данас је, онлајн,  у Београду у Музичкој школи „Петар Коњовић“ одржано 28. 

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике. Ученике за такмичење су 

припремали професори солфеђа и теорије музике Весна Максимовић, Јелена Тривковић, 

Наташа Катанић, Драган Ђедовић и Иван Јовановић.  Ученици наше школе су се 

такмичили из теорије музике и постигли одличне резултате освојивши прве награде. 

Награђени ученици су:  

1. Грбић Петар, II разред, прва награда 

Професор: Наташа Катанић 

2. Алексић Милица, II разред, прва награда 

Професор: Драган Ђедовић 

3. Секулић Тања, III разред, прва награда 

Професор: Драган Ђедовић 

4. Лазаревић Олга, IV разред, прва награда 

Професор: Иван Јовановић 

5. Митровић Ива, IV разред, прва награда 

Професор: Наташа Катанић 

6. Мићић Николина, IV, прва награда 

Професор: Иван Јовановић 

7. Никић Хелена, IV разред, прва награда 

Професор: Иван Јовановић 

8. Радуловић Мартина, IV разред, прва награда 

Професор: Иван Јовановић 

9. Ђорђић Лана, V разред, прва наград 



Професор: Драган Ђедовић 

10. Јокић Андријана, V разред, прва награда 

Професор: Јелена Тривковић 

11. Васиљевић Наталија, VI разред, прва награда 

Професор: Драган Ђедовић 

12. Деспотовић Андреа, VI разред, прва награда 

Професор: Јелена Тривковић 

13. Јовановић Лана, VI разред, прва награда 

Професор: Весна Максимовић 

ДЕЦЕМБАР 

05. децембар 

Данас је организовано онлајн Међународно такмичење  Меморијал „Коста Манојловић“. 

На такмичењу су учествовала четири ученика наше школе и освојили прве награде.  

1. Лена Перишић, први разред флауте, прва награда 

2. Емилија Шекуларац, други разред флауте, прва награда 

3. Лазар Ђукановић, трећи разред флауте, прва награда 

Корепетитор: Ђорђе Тошић 

Класа: Данијела Аврамовић 

4. Нина Живановић, први разред клавира, прва награда 

Класа: Марија Петровић 

 

 

 

 

 

 



ЈАНУАР  

30. јануар 

У Бањалуци у периоду од 29. до 31. јануара у Музичкој 

школи „Владо Милошевић“ одржани су Дани флауте.  

Првог дана програма, наступила је Марина Ненадовић, 

професор флауте из Београда, дан касније Лаура Леваи 

Аксин, редовни професор флауте на Академији уметности у 

Новом Саду, док је трећи дан манифестације био резервисан 

за наступ Сњежане Павићевић, сталне чланице Београдске 

филхармоније и Вање Шћепановић (клавир). Ученици нше 

школе, Лена Перишић, 1. разред флауте, Емилија Шекуларац, 2. разред флауте и Лазар 

Ђукановић, 3. разред флауте са професорицом Данијелом Аврамовић, имали су част да 

похађају мастерклас проф. флауте Лауре Леваи Аксин и представе се на концерту 

полазника.   

ФЕБРУАР 

27. фебруар 

На онлајн такмичењу Класик Арт фестивал 

Милица Бошковић, други разред гирате и 

Лазар Раднић, пети разред гитаре, у класи 

професорице Марије Пантелић, освојили су 

прве награде. Класик Арт је јединствени 

тематски фестивал и такмичење гитаре у 

Србији. Осмишљен је са намером да на један потпуно другачији и креативан начин 

представи класиочну гитару, композиторе и њихова дела. Фестивал је сваке године 

посвећен одређеној теми. Ове године тема фествала је гласилка: Из женског угла. 

МАРТ 

12. март 

На 10. Фестивалу гудача у Шапцу ученице у класи професорице Снежане Зарић, Милица 

Стевановић, певи разред виолине је освојила прву награду и Андреа Деспотовић, шести 

разред виолине освојила другу награду. У класи професорице Маријане Цогољевић, 

Анђела Глигорић, трећи разред виолине, је освојила другу награду. Све награде су 

остварене уз клавирску пратњу професорице Наташе Турнић Ђорђић. 



  

АПРИЛ 

На 10. Фестивалу гудача у Шапцу, у  класи професорице Кристине Иванковић и 

клавирску пратњу професорице Наташе Турнић Ђорђић,  ученице Анђела Петровић, 

други разред виолончела и Хелена Тешић, пети разред виолончела су освојиле трећу 

награду.   

18. април 

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

фестивал музике „Примавера“, у организацији Удружењеа грађана „Музички умјетници 

Семберије“ из Бијељине. На фестивалу су нашу школу  успешно представили  и освојили 

прве награде Милица Бошковић, ученица другог разреда гитаре у класи професорице 

Марије Пантелић, Лена Перишић, први разред флауте, Емилија Шекуларац, други 

разред флауте, Лазар Ђукановић, трећи разред флауте у класи Данијеле Аврамовић уз 

клавирску пратњу професора Ђорђа Тошића. Ученица другог разреда клавира у каласи 

професора Нилоле Грујичпића освојила је трећу награду.  

21. април 

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ у Београду учествовале су ученице 

клавирског одсека и освојиле запажене награде. Нина Живановић, ученица првог 

разреда у класи професорице Марије Петровић, освојила је прву награду, а Наталија 

Васиљевић, ученица шестог разреда у класи професорице Ане Јовановић освојила је 

дртугу награду.  

24. април 

На Републичком такмичењу у Београду, Андреа Деспотовић, ученица шестог разреда 

виолине у класи професорице Снежане Зарић, добила је похвалу. 

27. април 

На Републичком такмичењу у Београду, Лазар Раднић, ученик петог разреда гитаре, у 

класи професорице Марије Пантелић, освојио је другу награду. 

 



28. април 

На Републичком такмичењу у Београду, Милица Бошковић, ученица другог разреда 

гитаре, у класи професорице Марије Пантелић, остварила је одличан резултат и освојила 

прву награду. Трећу награду освојили су Ахмет Алимановић, четврти разред виолине, у 

класи професорице Јоване Тасић Антић и Милица Тодоровић, ученица четвртог 

разрееда хармонике у класи професора Обрада Каитовића. Похвалу је добила Анђела 

Глигорић, ученица трећег разреда виолине у класи професорице Маријане Цогољевић. 

 

МАЈ 

 

17. мај 

На Међународном такмичењу флаутиста Србије „Тахир Куленовић“ које је ове године 

одржано онлајн, ученици у класи пороесорице Данијеле Аврамовић и клавирску 

сарадњу професора Ђорђа Тошића, Лена Перишић, трећи разред, Емилија Шекуларац, 

други разред и ЛазарЂукановић, трећи разред, су остварили запажене резултате и 

освојили прве награде.   

21. мај 

Данас је на Фестивалу пијанизма у Сремској Митровици, Дора 

Драгићевић, ученица првог разреда клавира у класи професорице 

Марије Петровић, освојила је прву награду.  

Одличан резулиат и прву награду постигла је и Ива Антонић, 

ученица другог разреда клавира, у класи професора Николе 

Грујичића, на 19. Интернационалном фестивалу у Убу. 

 

 

 



 

24. мај 

На онлајн такмичењу гитаре "Млади виртуоз" у Београду, који се одржао од 21. до 27. 

маја, у класи професорице Марије Пантелић, Милица Бошковић, други разред, освојила 

је лауреат, Милица Алексић, други разред, другу награду и Игор Лазаревић, трећи 

разред, другу награду.  

25. мај 

На "ZEMUN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION" ученице флауте у класи 

професорице Данијеле Аврамовић, Лена Перишић, први разред и Емилија Шекуларац, 

други разред, уз клавирску сарадњу професора Ђорђа Тошића, освојиле су другу 

награду.  

 

ЈУН 

 

1. јун 

На 64. Фестивалу музичких и балетских школа Србије, које се одржава од 30. маја до 5. 

јуна у Вршцу, екипа Мизичке школе „Вук Караџић“ освојила је прву награду са 90,93 

бода. Тим школе чинили су ученици Ахмет Алимановић, четврти разред виолине, у 

класи професорице Јоване Тасић Антић, Лазар Ђукановић трећи разред флауте, у класи 

професорице Данијеле Аврамовић, Давид Јевтић, трећи разред саксофона, у класи 



прогесора Небојше Ђурића и Наталија Васиљевић, шести разред клавира, у класи 

професорице Ане Јовановић. Заједно са њима у виду резерве у  Вршац су отпутовали и 

Андреа Деспотовић, шести разред виолине у класи професорице Снежане Зарић. Екипу 

је предводио помоћник директора Иван Јовановић. Корепетитор на клавиру био им је 

професор Божо Бановић. Појединачни резултати ученика на такмичењу су следећи: 

Давид Јевтић, прва наград (95,43), ЛазарЂукановић, прва награда (92,43), Наталија 

Васиљевић, прва награда (96,86) и Ахмет Алимановић, трећа награда (79,00). 

10. јун 

Јана Андрић, ученица другог разреда клавира у калси професорице Бојане Никић, 

освојила је другу награду у великој конкуренцији на Међународном онлајн такмичењу 

Сергеј Рахмањинов у БиХ, које је организовано у периоду од 5. до 10. јуна. 

11. јун 

У свечаној сали школе, ученицима завршних разреда уручене су дипломе, 

сведочанства и пригодан поклон Ученику генерације, Наталији  Васиљевић, 

ученици клавира у класи професорице Ане Јовановић. 

 

12. јун 

Данас су ученици флауте у класи Данијеле Аврамовић и клавирску сарадњу Ђорђа 

Тошића учествовали на Првом међународном такмичењу младих флаутиста у Шапцу и 

освојили прве награде а Лазар Ђукановић је био победнк категорије. 

1. Лена Перишић, први разред флауте, прва награда 

2. Даница Бошковић, први разред флауте, прва награда 



3. Нађа Савић, први разред флауте, прва награда 

4. Лазар Ђукановић, трећи разред флауте, лауреат 

 

 

21. јун 

Данас је колектив школе уз пригодан ручак у башни ресторана, на реци Дрини, обележио 

успешно заврешну школску годину.  

22. јун 

На 12th world open online music competition учествовала су два ученика флауте у класи 

Данијеле Аврамовић и клавирску сарадњу Ђорђа Тошића. Емилија Шекуларац, други 

разред флауте, освојила је другу награду а Лазар Ђукановић, трећи разред флауте, прву 

награду.  

23. јун 

Вечерас је одржан концерт Марије Пајић, бивше ученице 

наше школе и ученице генерације из класе професорице 

Бојане Никић. Публика је имала прилику да ужива у 

делима Бетовена, Баха, Рахмањинова и Листа. Гост 

концерта била је Катарина Томић, која је извела 

Чајковскову Романсу број 5. 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

27. август 

Данас је, у сали школе,  одржан семинар „Основи медијске писмености у образовању“ у 

трајању од осам сати. Семинар су водили Мирко Марковић, наставник предметне 

наставе у Гимназији „Вук Караџић“,  Жељко Николић, наставник предметне наставе у 

ОШ „Кадињача“,  и др Мирјана Николић, професор психолошке групе предмета у 

високој школи за васпитаче и пословне информатичаре. Семинар развија компетенцију 

за подршку развоју личности детета и ученика. Циљ семинара је унапређивање 

дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-

комуникационих технологија у реализацији образовно-цваспитног процеса. 

 

 

 

 


