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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

Школске  2018/19.године,  која  је  по  календару  образовно-  васпитног  рада  за  средње  школе
започела 2.септембра 2018. године, уписано је 80 ученика. Школовање траје 10 година а од 2017.
године  најмлађи  полазници  имају  могућност  да  похађају  припремни  програм  на  музичкој
настави. 
Целокупан непосредни рад са ученицима остварен је у току  37 шестодневних радних недеља, а
према календару  Школе. 
 
Укратко, оно што обележава школску 2018/19.годину: 

 Свечаним концертима у Ћуприји и Београду обележено је 45 година постојања и рада
Школе за музичке таленте;
 Организовано је седам мајсторских курсева  у просотријама наше школе које су одржали
еминентни професори са факултета из земље и иностранства; 
 На  позив  Председника  општине,  као  члан  делегације,  у  октобру  месецу,  директорка
Данијела  Јовић је  заједно са  гудачким триом школе,  отпутовала  у  НР Кину. Осим успешног
наступа  ученика  на  2  концерта,  у  Шангају  и  Нан  Ђингу,  обављени  су   разговори  са
представницима  културе  и  просвете  града  Нан  Ђинг-а  и  склопљен  је  Уговор  о  сарадњи  са
Експерименталном основном школом која негује традиционално кинеско оперско певање; 
 Маестро Јован Колунџија и Никола Зарингер одржали су концерт у Камерној сали школе;

 У сали Центра лепих уметности „Гварнеријус“ приређен је концерт солиста и камерног 
састава наше Школе;

 Одржани су традиционални концерти у САНУ у Београду 

 Велики оркестар  и квартет Школе одржао је концерт у Галерији РТС-а У Београду. Радио 
Београд 2 из студија је уживо преносио снимак концерта. Програм је припремио проф. Драган  
Мирчић.

 Након врло успешних наступа наших ученика на Републичком такмичењу камерне музике
и оркестара, на позив председника жирија, маестра Игора Коретија, крајем јуна гостовали смо у 
Италији, где су чланови Великог оркестра под вођством професора Драгана Мирчића а у пратњи 
директорке Данијеле Јовић, одржали концерт у великој цркви покрајине Бел Уно. Након 
обавезног дела, ученици су обишли Венецију, а затим и Порторож и Постојинску јаму. 

 Круна овогодишњег рада школе је учешће на новооснованом фестивалу музичке изузетности 
„Раванелиус“ у Ћуприји, од 4-7. јула. Захваљујући сарадњи са Општином Ћуприја, Установом 
културе и Школом за музичке таленте, фестивал је успешно заживео и окупио најеминентније
уметнике из наше земље. Осим нашег Великог оркестра, који се представио на концерту 
отварања и који је припремио професор Драган Мирчић, а као солиста наступио наш 
уметнички руководилац Драган Ђорђевић, који је и уметнички директор фестивала, учешћа су
узели и Роман и Милена Симовић, Роберт Лакатош, Лазар Милетић, Владимир Милошевић, 



Марко Милетић, врхунски уметници који радо сарађују са нашом школом, јер су препознали 
искрен, пожртвован и квалитетан рад свих наших професора и ученика, о чему и сведоче 
наши резултати.

МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

Назив објекта
 

бр.
просторија

Учионица за општеобразовну наставу 5
Учионица за учење и вежбање 2

Учионица за музичку теоријску наставу 2
Кабинет за индивидуалну наставу и вежбање 31

Кабинет за наставу клавира 2
Камерна сала 1

Библиотека/нототека/медијатека 1
Просторија  опремљена и прилагођена за одржавање физичког

васпитања и корективне гимнастике
1

Дигитална учионица са 10 компјутерских места 1

Просторија за клавирске пробе, камерну музику и читање с листа 1

Табела 1 – Објекти наставног рада

 

Назив објекта
бр.

просторија
Кухиња 1

Трпезарија 1
Учионица за реализацију васпитног  програма 

(учење, радионице, играоница)
2

Клуб ученика  1
Просторија за стони тенис 1

Табела 2 – Простор за реализацију социјалне функције школе



Назив објекта бр. просторија

Наставничка зборница 1

Канцеларија за психолога 1

Канцеларије за рад административног особља 7

Канцеларија за референта обезбеђења 1

Инструментаријум 1
Табела 3 – Објекти наставног и ваннаставног особља

        Опрема – намештај и наставна средства
 

Школски намештај за ученике испуњава хигијенске, педагошке и техничке захтеве и одговара
потребама наставе и осталим васпитно- образовним активностима.
Све  учионице  општеобразовне  наставе  опремљене  су  столовима,  столицама,  АБ  катедром,
столицом за наставника, таблом, зидним сликама, постерима.
У  циљу  осавремењивања  образовног  процеса,  учионице  за  ученике  од  1.  до  10.  разреда
општеобразовне наставе опремљене су компјутерима,  пројекторима  и белим таблама,  као и
учионица за теоријску музичку наставу. Школска библиотека и нототека, Камерна сала и сала за
физичко васпитање поред пројектора поседују и велика платна за пројекцију те је укупан број
учионица у којима се настава може реализовати уз помоћ пројектора и белих табли, односно
платна,  девет.
Постојећи, дотрајао намештај замењен је новим катедрама, клупама и столицама, док је  простор
библиотеке/нототеке обогаћен столицама са плочом за писање. Тиме смо омогућили  ученицима
услове  за  правилно  и  удобно  седење,  али  и  обезбедили  намештај  који  због  своје  лакоће
омогућава покретање приликом организовања семинара, мајсторских курсева, интерних часова,
концерата и других наставних и ваннаставних активности.  
Такође, стар ормар у наставничкој канцеларији, замењен је новим плакаром који омогућава бољу
организацију  и  више  простора  за  одлагање  дневника  образовно-васпитног  рада  и  другог
материјала наставника потребног за реализацију наставе.
Дигитална учионица, капацитета 10 места, опремљена је компјутерима и основном, пратећом
опремом и користи се у реализацији наставе из следећих предмета: информатика и рачунарство,
историја, историја са историјом културе и цивилизације и географија.
Поред дигиталне, оформљена су још два кабинета за групу општеобразовних предмета: кабинет
за математику и физику и кабинет за биологију и хемију. Настава српског језика  и књижевности
се одржавала у библиотеци, док су се часови страних језика одвијали у учионицама број 1, 2 и
10.
Циљ осавремењивања наставних средстава јесте да сам процес усвајања и стицања знања буде 
интересантан, динамичан, добро осмишљен, увек другачији и пријемчљивији ученицима.
 

Објекти за васпитно-образовни рад ван школске зграде
 



За  реалиазацију  програма  васпитно-  образовног  рада  је  користила  одговарајуће  објекте  у
окружењу ради ефикаснијег и квалитетнијег одвијања васпитно - образовног процеса:
 

1. За  одржавање  концерата  и  матурских  испита  из  главног  предмета   и  камерне
музике користили смо градску салу која је у згради школе за основно музичко образовање
„Душан Сковран“ у  Ћуприји.
2. За  рекреацију  ученика  користили  смо  градски  базен  у  Ћуприји,  Параћину  и
Јагодини и Градски стадион „Морава“ у Ћуприји.

РАДНО МЕСТО / БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

Р.б. Назив радног места Број
извршилац

1. Директор, Данијела Јовић 1
2. Помоћник директора, Зорана Првуловић Мирчић 1
3. Наставник општеобразовне наставе 19
4. Наставник музичке наставе (инструменталне, теоријске, 

корепетитор)
26

5. Уметнички руководилац, Драган Ђорђевић 1
6. Наставник практичне наставе, Душан Здравковић 1
7. Организатор практичне наставе, Зорана Првуловић Мирчић и 

Ивана Ћирић
2

8. Координатор васпитне службе, Марина Ђорђевић 1
9. Васпитачи (са пуним радним временом) 2
10. Васпитачи са непуним радним временом 5
11. Васпитачи на стручној пракси 2
12. Стручни сарадник/ психолог, Јасна М. Стојановић и Ивана Ћирић 2
13. Стручни сарадник библиотекар, Гордана Радуловић 1
14. Стручни сарадник нототекар/медијатекар, Марија Костић 1

Табела 4- Број извршилаца ангажованих у школи (наставно особље)

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

Р.б.
Презиме и име 
наставника

Наставни 
предмет

Разред
%
анга.

Степен 
стр. 
спреме

Радни 
стаж

Статус
р.о.

1. Антић Весна Српски језик 5-10. 100 VII 26 неодређено

2. Петровић 
Татјана

Енглески 
језик

1-4.  
6-10.

100 VII 25 неодређено

3. Николић Ана
Енглески/ 
Немачки језик

5/ 5-10. 10/30 VII 13
неодређено/
одређено

4. Андрејић Весна
Разредна 
настава

1.и 3. 60 VII 28 неодређено

5. Љиљана Разредна 2. и 4. 60 VII 31 неодређено/



Тодоровић  
(замена  Јована 
Тодоровић)

настава 2 одређено

6.

Марију 
Петровић 
Боровина
(замена  Драгана 
Спасојевић)

Биологија 5 10 VII
12
3

неодређено/
одређено

7. Душанка 
Радовановић

Биологија 6-9. 20 VII 21 неодређено

8. Весна 
Тирменштајн

Историја/
Историја са 
историјом 
културе и 
цивилизације

5-8./9. 35 VII 17 неодређено

9. Ивана 
Гавриловић

Географија 5-8. 25 VII 18 неодређено

10.
Дарко 
Миљанић  
(замена  Жарко 
Боровина)

Физика 6-9. 20
VII/
VI

15
6

неодређено/
одређено

11. Срећко 
Тимотијевић

Математика 5-8. 44 VII 35 неодређено

12. Анкица 
Ђорђевић

Хемија 7,8. 10 VII 24 неодређено

13. Слађан 
Миленковић

Ликовна 
култура

5-7. 15 VII 21 неодређено

14. Илија 
Најдановић

Социологија 10. 5 VI 1 одређено

15. Радмила Радић Психологија 10. 10 VII 7 неодређено

16. Јован 
Милинковић

Филозофија 10. 5 VII 24 неодређено

17. Драгослава 
Костандиновић

Физичко  
васпитање

1-10. 100 VII 33 неодређено

18.
Маја Манић 
(замена Жарко 
Боровина)  

информатика 
и рачунарство

5-10. 30  
VII/
VI

16
6

неодређено/
одређено

19. Зоран 
Мишковић

Верска 
настава

5-10. 30 VII 9 одређено

Табела 5 - Наставници општеобразовне наставе

Р.б.
Презиме и име
наставника

Наставни предмет Разред
%

Ангаж.
ССС Р.С.

Статус
р.о.

1.
Марија Илић
(замена Марија
Костић)

Историја музике, 
Национална 
историја 

40 VII 8/
1

неодређено/
одређено7,8,9/ 10/7.



музике/Музички 

2.
Ирена М.
Милошевић

Солфеђо, Хорић

Преипремн
и 1 и 2, 
1,2,3,4,5,6,8
,9,10/

100 VII 13 неодређено

3.

Горан 
Миљковић

Солфеђо, Теорија 
музике, Хармонија, 
Контрапункт, 
Музички облици

7/ 6,7/ 
8,9,10/ 9,10/
9,10.

100 VII 21 неодређено

Табела 6- Наставници музичких теоријских предмета

Р.б.
Презиме и име 
наставника

%
ангажовања

Степен 
стр. спреме

Радни 
стаж

Статус
р.о.

1.
Теа Андријић 
(замена Јована Николић)

100 VII 9 неодређено/ одређено

2. Зоран Гавриловић 100 VII/2 26 неодређено
3. Милица Пап 100 VII 9 неодређено

Табела 7-Клавирски сарадници/корепетитори

Р.б.
Презиме и име

наставника
Наставни предмет Разред

%
ангаж.

ССС РС
Статус

р.о.

1. Оливера Милић 
Хиршер

виолина 1,3,4,7 100 VII 25 неодређено

2. Божидар 
Радосављевић

виолина

припре
мни, 
3,4,6,8,
10

100 VII/2 28 неодређено

3.
Данијела Јовић
(замена Игор 
Вaсиљевић)

виолина
припре
мни, 
2,6,8,9

100 VII
14/
7

неодређено/
одређено

4. Милица Младеновић виолина
припре
мни, 
5,7,10

100 VII 12 неодређено

5. Драгутин 
Младеновић

виолина 3,7,10 100 VII 11 неодређено

6. Даница Гавриловић виолина
припре
мни, 
1,3,7,8

100 VII 31 неодређено

7. Милош Симић
виола / читање с 
листа

6,9,10/
6,9,10

100 VII/2 14 неодређено

8. Немања Живановић
виола / читање с 
листа

1,7,9,1
0/4,9

100 VII 2 одређено



9. Невена Бусарац виолончело

приппр
емни,2,
4,5,7,8,
9

100 VII 11 неодређено

10. Ивовић Жељко
виолончело /мали 
oркестар/читање с 
листа

2,3,5/4-
6./3-10.

100 VII/2 9 неодређено

11. Божа Сарамандић виолончело 7,10 30 VII/2 31
уговор о 
изв.наставе

12.
Александар 
Благојевић 
боловање/неплаћено

контрабас/
читање с листа

5,6,8/6-
8.

100 VII 12 неодређено

13. Душан Здравковић

контрабас 7,8.

100

Нест
ручн
о 
засту
пљен
а 
наста
ва

2 одређено

читање с листа 6-8.

наставник 
практичне наставе

Припре
мни 
-10.

14. Драган Мирчић

камерна музика
од 4. 
до 10.

100 VII 8 неодређеноВелики оркестар 7-10.

Читање с листа 7-10.

15.
Милица Михаиловић
(замена Милош 
Чорлија)

Камерна музика 4-8. 100 VII
8
1

Неодређено / 
одређено

16. Ели Крстева виолончело
Припп
ремни -
10.

100 VII/2 7 одређено

17. Зорана П. Мирчић

организатор 
практичне наставе

/ 50
VII 29 неодређено

помоћник 
директора

18. Јелена Василијевић упоредни клавир 1,2,3,4. 100 VII 8 одређено

14. Марија Илић упоредни клавир 2,3,4 60 VII 12 neодређено

15. Ненад Милошевић упоредни клавир 1,2,4 100 VII/2 20 неодређено

Табела 8- Наставници инструменталне наставе



Р.б.
Презиме и име 
наставника

Посао који обавља
%
ангаж.

Степ
ен 
стр. 
спре
ме

Радни 
стаж

Статус
р.о.

1. Данијела Јовић директор 50 VII 14 неодређено

2. Мирјана Паунковић секретар 50 VII 9 неодређено

3. Александра 
Милановић

шеф рачуноводства 50 VII 2 одређено

4. Ивана Ћирић стручни сарадник 50 VII 6 одређено

5. Јасна М. 
Стојановић

стручни сарадник 50 VII 15 неодређено

6. Татјана Миљанић
Административно-
финансијско-
књиговодствени радник

50 VII 23 одређено

7. Радица Алексић
Административно-
финансијско-
књиговодствени радник

50 VII 38 неодређено

8. Милан 
Рамадановић

домар 100 IV 2 одређено

9. Љиљана Рошковић
р. на одржавању 
чистоће

100 II 28 неодређено

10. Радосављевић 
Славија

р. на одржавању 
чистоће

100 II 38 неодређено

11. Стојановић Злата
р. на одржавању 
чистоће

100 II 28 неодређено

12. Добросављевић 
Небојша

домар-мајстор 
одржавања -ложач

100 III 2 одређено

Табела 9. - Ваннаставно особље школе



Распоред часова Школе за музичке таленте за школску 2018/19. годину
Разреди од I до IV

Име и презиме
наставника +

предмет

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Весна
Андрејић

1.
ов ск ср м

ф
в

л сн е ср рч ср м м ср
д
н

е
ф
в

ср гв сн кг

3. ов ск м ср
ф
в

ср л гв
п
д

е м ср
п
д

ср м рч
ф
в

ср е
д
н

кг

Љиљана
Тодоровић

2. ов ск сн м ср ср м л е рч
ф
в

ср
д
н

с
н

м ср
ф
в

гв ср е кг

4. ов ск ср м
п
д

ср л
д
н

гв
ф
в

ср
п
д

с
р

м
д
н

ф
в

е е м рч кг

Разреди
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1.
ов ск ср м ф

в
л сн е ср рч ср м м ср д

н
е ф

в
ср гв сн кг

2.
ов ск сн м ср ср м л е рч

ф
в

ср
д
н

с
н

м ср
ф
в

гв ср е кг

3.
ов ск м ср

ф
в

ср л гв
п
д

е м ср
п
д

ср м рч
ф
в

ср е
д
н

кг

4.
ов ск ср м

п
д

ср л
д
н

гв
ф
в

ср
п
д

с
р

м
д
н

ф
в

е е м рч кг



Распоред часова Школе за музичке таленте за школску 2018/19. годину

Име и презиме
наставника +

предмет

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Весна А. ср 6 5 5 7 7 8 1
0

9 9 6 6 1
0

1
0

7 5 9 5 8 8

Тања П. е 1
0

1
0

8 6 6 7 7 1 2 3 8 9 9 1 4 4 3 2

Ана Н. е 5 5

Ана Н. н 6 8 1
0

9 5 7

Срећко Т. м 5 8 7 6 6 8 7 5
Слађан 
М.

л 5 6 7
Драгосла
ва

фв 6/
7

7 9 1
0

8 1-
3

9 6 1
0

5 5/
8

2-
4

2,
4

1,
3

9/
10

8 6 5 7 1-
4

7,
8

Весна Т. и 6 9 9 5 6 7 8

Ивана Г. г 5 7 8 6 6

Жарко Б. инф. 8 9 7 6
Душанка 
Р.

б 9 8 6 7
Драгана 
С.

б 5 5
Анкица 
Ђ.

х 7 8

Јован М. фл 1
0Слободан

Ј.
сц 1

0Невенка 
М.

п 1
0

1
0

Жарко Б. фк/и
н

7 6 5 8 9

Разреди
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 ф
в

ф
в

кг

2 ф
в

ф
в

кг

3 ф
в

б ф
в

кг

4 ф
в

ф
в

кг

5 е е ср ср б б м л ф
в

кг г и и
н

ср н ср ф
в

м

6 кг ср б и
н

е е и ф
в

л м ср ср н ф
к

и г г м ф
в

7 кг ф
в

и
н

б ср ср е е м л ф
к

г ср и х н м ф
в

р
ч

8 и
н

б е ф
в

ср м кг е н г ф
к

и х ф
в

м ср ср р
ч

9 б и
н

ф
в

ф
в

и ср ср и е е н ф
к

кг ср

10 с
ц

е е ф
в

ф
л

ср ф
в

ср ср н п п кг



РАСПОРЕД СА ТЕРМИНИМА ЧАСОВА И ОДМОРА
школска 2018/19.година

 Оливера Милић Хиршер, наставник виолине

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК
УТОРА

К
СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45 Лазар Ристовић

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Софија Вучовић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Нађа Комленић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Додатна настава
Николина
Јовановић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Допунска настава Нађа Комленић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Дуња Ненадовић
Анђела

Ђорђевић
Анђела

Ђорђевић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35 Марија Станковић
Марија

Станковић
Марија

Станковић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30 Анђела Ђорђевић
Николина
Јовановић

Дуња Ненадовић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Николина
Јовановић

Дуња Ненадовић Софија Вучовић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 Лазар Ристовић Дуња Ненадовић

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30 Нађа Комленић Лазар Ристовић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45 Нађа Комленић Лазар Ристовић

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45 Софија Вучовић Софија Вучовић

                                                                                                                                                                    



 Божидар  Радосављевић, наставник виолине  

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час
08:00-
08:45

одмор
08:45-
08:50

2.час
08:50-
09:35

Николина
Маричић

ОДМОР
09:35-
10:00

3.час
10:00-
10:45

Николина
Маричић

Лара Киш

одмор
10:45-
10:50

4.час
10:50-
11:35

Николина
Маричић

Лара Киш

одмор
11:35-
11:40

5.час
11:40-
12:25

Јелена
Трипковић

Ариф Кобилић

РУЧАК
12:30-
13:00

6.час/1.час
13:00-
13:45  

  Јелена
Трипковић

 Јелена
Трипковић

одмор
13:45-
13:50

2.час
13:50-
14:35 Лара Киш Ариф Кобилић

Јелена
Трипковић

одмор
14:35-
14:45

3.час
14:45-
15:30 Марија  Јанковић Ања Јанеш Ања Јанеш

УЖИНА
15:30-
16:00

4.час
16:00-
16:45 Ариф Кобилић Лара Киш

Марија
Јанковић

одмор
16.45-
16:50

5.час
16:50-
17:35 Ања Јанеш Марија  Јанковић

одмор
17:35-
17:45

6.час
17:45-
18:30 Ања Јанеш Марија  Јанковић

ВЕЧЕРА
18:30-
19:00

7.час
19:00-
19:45

Николина
Маричић

Додатни  час

одмор
19:45-
20:00

8.час
20:00-
20:45 Додатни  час Додатни  час



 Даница Гавриловић, наставник виолине

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45
Милана

Трујановић

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35
Милана

Трујановић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Марко Ђорђевић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Марија Кали
Петар

Радивојевић
Андреј Мињевић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Марко Ђорђевић
Петар

Радивојевић
Милица

Митровић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Марко Ђорђевић
Милица

Митровић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Елвис

Трујановић
Елвис

Трујановић
Елвис Трујановић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Елвис

Трујановић
Марко Ђорђевић Андреј Мињевић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Милана

Трујановић
Марија Кали

Петар
Радивојевић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 Андреј Мињевић Марија Кали
Петар

Радивојевић

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30
Милица

Митровић
Милана

Трујановић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45
Милица

Митровић
Андреј Мињевић

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45 Марија Кали



Милица Младеновић, наставник виолине

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Сара Ристановић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Сара Ристановић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Срђан Вељковић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Даница Ковачевић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Уна Милетић Уна Милетић Даница Ковачевић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Даница

Ковачевић
Урош Адамовић Уна Милетић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30 Урош Адамовић
Даница

Ковачевић
Бојана Шеровић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45 Марта Медан Бојана Шеровић Урош Адамовић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 Сара Ристановић Бојана Шеровић Урош Адамовић

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30 Бојана Шеровић Сара Ристановић Марта Медан

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45 Срђан Вељковић Марта Медан Марта Медан

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45 Срђан Вељковић Срђан Вељковић



 Драгутин Младеновић, наставник виолине

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉА
К

УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45 Ања Јанковић

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Ања Јанковић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Јована Удовић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Дуња Стојковић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Ања Јанковић Дуња Стојковић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45
Ивана

Шеровић
Ника Шуља

Матија
Спасојевић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35 Ника Шуља Ивана Шеровић
Матија

Спасојевић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Стојанка
Пешић

Александра
Ђокић

Ника Шуља

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Дуња

Стојковић
Стојанка Пешић Ивана Шеровић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35
Александра

Ђокић
Дуња Стојковић

Александра
Ђокић

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30
Матија

Спасојевић
Ања Јанковић Стојанка Пешић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45 Јована Удовић
Матија

Спасојевић
Стојанка Пешић

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45 Јована Удовић Јована Удовић



Игор Васиљевић, наставник виолине

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉА
К

УТОРА
К

СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Јован Митровић Јован Митровић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Хана Танасковић Јован Митровић Јован Митровић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Даница Гајић Даница Гајић Јована Смиљанић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Јована Смиљанић Хана Танасковић
Надежда
Ђорђевић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Максим

Радивојевић
Максим

Радивојевић
Максим

Радивојевић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30 Моника Мусић Моника Мусић Моника Мусић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Надежда
Ђорђевић

Надежда
Ђорђевић

Хана Tанасковић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 Јована Смиљанић
Надежда
Ђорђевић

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30 Јована Смиљанић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



Милош Симић, наставник виоле
 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35

Читање с
листа (Марко

Милорадовић, Сашка
Богдановић, Петра

Атанасијевић)

Богдановић
Сашка

Читање с
листа (Љубица

Бићанин, Лука
Радојковић)

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25

Читање с
листа (Јована

Ковачевић, Марко
Марић)

Милорадовић
Марко

Богдановић
Елена

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45
Богдановић

Елена
Милорадовић

Марко
Радојковић

Лука

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35 Божић Марија Божић Марија
Бићанин
Љубица

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Богдановић

Сашка
Богдановић

Сашка
Божић Марија

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Бићанин
Љубица

Бићанин
Љубица

Бићанин
Љубица

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 Радојковић Лука Радојковић Лука
Радојковић

Лука

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30
Милорадовић

Марко
Богдановић

Елена
Милорадовић

Марко

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45
Богдановић

Елена
Божић Марија

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45
Богдановић

Сашка



Немања Живановић, наставник виоле

ЧАС ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЉ

АК
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Читање с листа
(Елена Богдановић)

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45
Атанасијевић

Петра

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Атанасијевић

Петра
Атанасијевић

Петра

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25
Атанасијевић

Петра

Читање с листа
(Маша Јовановић,

Марија Божић)

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45
Магдалена

Стаменковић
Магдалена

Стаменковић
Зорић Лена

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35 Марковић Мира Зорић Лена Марковић Мира

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30 Марковић Мира Марковић Мира Јовановић Маша

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45 Зорић Лена Марко Марић
Ковачевић

Јована

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 Зорић Лена Јовановић Маша Марић Марко

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30 Јовановић Маша Јовановић Маша
Ковачевић

Јована

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45 Марић Марко
Ковачевић

Јована

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45 Марић Марко
Ковачевић

Јована



 Божа Сарамандић, наставник виолончела  

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА
ЧЕТВРТА

К
ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35
Катарина

Буљанчевић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45
Катарина

Буљанчевић
Катарина

Буљанчевић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Катарина

Буљанчевић
Драгош Тамбурић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Драгош Тамбурић Драгош Тамбурић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Драгош Тамбурић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



Жељко Ивовић, наставник виолончела

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Мина Станковић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Мина Станковић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Мина Николић
Мима

Мајсторовић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Разредни час
Мима

Мајсторовић
Мима

Мајсторовић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.ч
ас

13:00-13:45 Мина Николић
Мима

Мајсторовић
Мина Николић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35 Мина Николић Теона Јовановић Теона Јовановић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Теона

Јовановић
Теона Јовановић Динка Миљковић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Мина

Станковић
Разредни час

Читање с листа
(Мина Станковић,
Жељко Тамбурић)

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35
Мина

Станковић
Динка Миљковић

Читање с листа
(Дарија, Мина Н,

Динка, Теона)

одмор 17:35-17:45  

6.час 17:45-18:30
Динка

Миљковић
Динка Миљковић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45 Мали оркестар Мали оркестар

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45 Мали оркестар Мали оркестар



Невена Бусарац, наставник виолончела  
 

ЧАС ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЉ

АК
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Нађа Младеновић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45
Валентина
Лучковић

Кристина Антић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Валентина
Лучковић

Валентина
Лучковић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25
Нађа

Младеновић
Жељко Тамбурић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Дамир Карић
Михајло

Јовановић
Михајло

Јовановић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Михајло

Јовановић
Дамир Карић Дамир Карић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Жељко

Тамбурић
Жељко Тамбурић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45 Кристина Антић
Нађа

Младеновић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 Кристина Антић Кристина Антић

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30
Валентина
Лучковић

Михајло
Јовановић,

Дамир Карић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45
Нађа

Младеновић

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45
Жељко

Тамбурић



 Ели Крстева, наставник виолончела

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45
Марија

Радивојевић
одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35
Петра

Липановић
09:35-10:00

3.час 10:00-10:45
Јелисавета

Чачић
Петра

Липановић
одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Јелисавета

Чачић
Јелисавета Чачић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Вук Пјевовић Дарија Срејић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45
Петра

Липановић
Леона

Стојадиновић
Андреј

Милеуснић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Андреј

Милеуснић
Андреј

Милеуснић
Вук Пјевовић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Леона

Стојадиновић
Вук Пјевовић

Леона
Стојадиновић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45 Дарија Срејић Дарија Срејић
Марија

Радивојевић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35
Марија

Радивојевић
Дарија Срејић

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30
Јелисавета

Чачић
Петра

Липановић
ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45
 Допунска

настава
 Додатна настава

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



 Александар Благојевић, наставник контрабаса
(замена Душан Здравковић)

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК
УТОРА

К
СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45 Вељко Станковић

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Вељко Станковић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Љубиша Поповић
Димитрије

Радивојевић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Љубиша Поповић
Димитрије

Радивојевић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Вања Црнобрња Милан Ђокић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45
Вељко

Станковић
Вања Црнобрња Милан Ђокић  

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Вања

Црнобрња
Димитрије

Радивојевић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Димитрије

Радивојевић
Димитрије

Радивојевић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Димитрије

Радивојевић
Милан Ђокић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35
Љубиша
Поповић

Милан Ђокић  

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30
Љубиша
Поповић

Дуо- Вања
Црнобрња,

Љубиша Поповић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45
Вељко

Станковић

Дуо- Вања
Црнобрња,

Љубиша Поповић

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45
Вања

Црнобрња
Додатна/допунска

настава



КАМЕРНА МУЗИКА, ОРКЕСТАР, ЧИТАЊЕ С ЛИСТА

наставник Милош Чорлија
камерна музика

ЧАС ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЉА

К
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Састав 14

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Додатна настава Састав 14

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Додатна настава  

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Састав 11 Састав 13 Састав 12

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35 Састав 11 Састав 13 Састав 12

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30 Састав 15 Састав 9 Састав 10

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45 Састав 15 Састав 9 Састав 10

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 Састав 16 Састав 8

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30 Састав 16 Састав 8

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



наставник Драган Мирчић
Велики оркестар, читање с листа, камерна музика

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45      
одмор 08:45-08:50      
2.час 08:50-09:35      

ОДМОР 09:35-10:00      
3.час 10:00-10:45      

одмор 10:45-10:50      
4.час 10:50-11:35      

одмор 11:35-11:40      
5.час 11:40-12:25      

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45 састав 2 састав 1
Читање с листа  

(Петар Радивојевић, Милана

Трујановић)

  

одмор 13:45-13:50    

2.час
13:50-14:35 састав 2 састав 1

Читање с листа  
(Јован Митровић, Николина 
Маричић)

  

одмор 14:35-14:45    

3.час
14:45-15:30 састав 6 састав 5

Читање с листа  
(Сара Ристановић, Јована

Удовић)

  

УЖИНА 15:30-16:00    

4.час 16:00-16:45 састав 6 састав 5
Читање с листа  

(Марија Јанковић, Марија
Кали, Ања

Јанковић)

  

одмор 16.45-16:50    

5.час 16:50-17:35 састав 7
Читање с листа

(Дуња Стојковић,
Матија

Спасојевић)

   

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30 састав 7
Читање с листа

(Срђан Вељковић,
Стојанка

Пешић)

   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00    

7.час
19:00-19:45

Велики
оркестар

Велики
оркестар

   

одмор 19:45-20:00    

8.час
20:00-20:45

Велики
оркестар

Велики
оркестар

   



наставник Драган Ђорђевић
Уметнички руководилац

ЧАС ВРЕМЕ
ПОНЕДЕЉА

К
УТОРАК СРЕДА

ЧЕТВРТА
К

ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Читање с листа

(Нађа Младеновић, Драгош
Тамбурић)

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Консултације

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.ча
с

13:00-13:45
Камерна музика

Састав број 3

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Камерна музика

Састав број 3

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Читање с листа

(Катарина Буљанчевић, Кристина
Антић, Петра Липановић)

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Читање с листа

(Јелисавета Чачић, Валентина
Лучковић, Мима Мајсторовић)

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



Симонида Пешић
читање с листа

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35
Читање с листа
(Урош Адамовић,

Марта Медан)

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45  Оркестрић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 Оркестрић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25
Читање с листа
(Даница Ковачевић,

Нађа Комленић)

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45
Читање с листа
(Андреј Мињевић,
Елвис Трујановић)

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Читање с листа
(Надежда Ђорђевић,
Јована Смиљанић)

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Читање с листа
(Ања Јанеш, Бојана

Шеровић)

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Читање с листа
( Лара Киш, Марко

Ђорђевић)

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35
Читање с листа
(Милица Митровић,

Софија Вучовић)

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



СОЛФЕЂО

Ирена М. Милошевић

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45
7. разред / група

1

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35
1.разред 7. разред / група

2

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 2.разред 3.разред 10.разред

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35 7. разред / група 1 6.разред 4.разред

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25
9.разред припремни

разред
5.разред

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 7. разред / група 2 5.разред Хор(ић)

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35 1.разред 1.разред Хор(ић) Разредни час

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
2.разред 2.разред 3.разред Додатна

настава
(Урош Адамовић)

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45 3.разред 4.разред 6.разред

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35 10.разред 9.разред

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



ГРУПА ТЕОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА

Горан Миљковић

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45
  Хармонија

9.разред
Хармонија
10. разред

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35
Контрапункт

10.разред
Хармонија

9.разред
Разредни час

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45
Музички облици

10.разред
Контрапункт

10.разред
Контрапункт

9.разред
Додатна настава

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Музички облици

10. разред
Солфеђо

8/1. разред
Музички
облици
9.разред

Допунска
настава

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25
Хармонија
8/1.разред

Солфеђо
8/2.разред

Музички
облици
9.разред

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45
Хармонија
8/1.разред

Теорија музике
7/1.разред

Солфеђо
8/1. разред

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Теорија
6.разред

Теорија музика
7/2.разред

Солфеђо
8/2. разред

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Хармонија
8/2.разред

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Хармонија
8/2.разред

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



ГРУПА ТЕОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА

 Марија Костић

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45
 Историја

8.разред

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35
Историја
8.разред

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45
    Историја

7.разред

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Историја
7.разред

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25
М. инструменти

7.разред

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35  

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Историја музике

9.разред

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45
Историја музике

9.разред

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30
Национална

историја музике

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



Ненад Милошевић

упоредни клавир

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.час 08:00-08:45

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Јелисавета Чачић
Валентина
Лучковић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45 Урош Адамовић
Даница

Ковачевић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Димитрије

Радивојевић
Марија Кали Димитрије

Радивојевић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Марија Кали Марија Божић Мина Николић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Марија Божић Ариф Кобилић Лазар Ристовић Даница
Ковачевић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35 Марко Марић Ивана Шеровић
Хана

Танасковић
Урош

Адамовић

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30 Лука Радојковић Хана Танасковић
Ивана

Шеровић
Марија

Радивојевић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45 Теона Јовановић Лазар Ристовић Ариф Кобилић Дуња
Стојковић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35
Марија

Радивојевић
Теона Јовановић Мина Николић

одмор 17:35-17:45

6.час 17:45-18:30 Бојана Шеровић Лука Радојковић
Бојана

Шеровић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45  

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45



Јелена Василијевић
упоредни клавир

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА
ЧЕТВРТА

К
ПЕТАК

1.час 08:00-08:45
Елена

Богдановић
    Дуња Ненадовић

одмор 08:45-08:50

2.час 08:50-09:35 Ања Јанеш Срђан Вељковић/
Андреј Мињевић

ОДМОР 09:35-10:00

3.час 10:00-10:45
Марта Медан Александра

Ђокић
Вељко Станковић

одмор 10:45-10:50

4.час 10:50-11:35
Јована Удовић Динка

Миљковић
Софија Вучовић

одмор 11:35-11:40

5.час 11:40-12:25 Софија Вучовић Лара Киш Марко Ђорђевић

РУЧАК 12:30-13:00

6.час/1.час 13:00-13:45 Дарија Срејић Нађа Комленић Дамир Карић

одмор 13:45-13:50

2.час 13:50-14:35
Лара Киш Мина

Станковић
Ања Јанеш

одмор 14:35-14:45

3.час 14:45-15:30
Дуња Ненадовић Драгош

Тамбурић
Динка Миљковић

УЖИНА 15:30-16:00

4.час 16:00-16:45 Елена Богдановић Дамир Карић Дарија Срејић

одмор 16.45-16:50

5.час 16:50-17:35
Нађа Комленић Марко

Ђорђевић
Жељко Тамбурић

одмор 17:35-17:45  

6.час 17:45-18:30
Александра

Ђокић

ВЕЧЕРА 18:30-19:00

7.час 19:00-19:45

одмор 19:45-20:00

8.час 20:00-20:45
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Број ученика по разредима и по полу на општеобразовној настави

          Разред
музичке наставе

Свега
(уписало / завршило)

Састав по полу

    М Ж

I 1 0 1
II 2 0 2
III 11 3 8
IV 4 2 2
V 7 2 5
VI 4 1 3
VII 3 0 3
VIII 11 3 8
IX 14/13* 4/3 10

X 11 4 7

У току школске године, један ученик је прешао у другу школу.

Успех ученика на општеобразовној настави

Разред Одличних Врло добрих Добрих Довољних Недовољних Укупно

Први разред Описно оцењивање 1

Други разред 2 / / / / 2

Трећи разред 11 / / / / 11

Четврти разред 2 2 / / / 4

Пети разред 6 1 / / / 7

Шести разред 3 1 / / / 4

Седми разред 3 / / / / 3

Осми разред 8 2 1 / / 11

Девети разред 6 5 1 / / 12

Десети разред 8 3 / / / 11
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Број ученика по разредима и по полу на музичкој настави

          Разред
музичке наставе

Свега
(уписало / завршило)

Састав по полу

    М Ж
Припремни 1 1 0 1
Припремни 2 2 0 2

I 11 3 8
II 2 1 1
III 8 3 5
IV 5 1 4
V 5 0 5
VI 6 3 3
VII 18 /17 7/6 11
VIII 12 4 8
IX 7 2 5
X 5 2 3

Успех ученика на музичкој настави

Разред Одличних Врло добрих Добрих Довољних Недовољних Напомена

Припремни 1 1 ученик, описно оцењивање /

Припремни 2 2 ученика, описно оцењивање /

Први разред 11 ученика, описно оцењивање /

Други разред 2 1 / / / 1 ученик
положио 2. и

3. разред

Трећи разред 7 1 / / / /

Четврти разред 5 1 / / / /

Пети разред 4 2 / / / /

Шести разред 5 1 / / / 1 ученик
положио 5. и

6. разред

Седми разред 12 2 / / /

Осми разред 7 5 / / / 2 ученика
положила 7. и

8. разред

Девети разред 4 3 / / / /

Десети разред / 5 / / / /
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БРОЈ УЧЕНИКА  ЗА ОСНОВНИ И СРЕДЊИ НИВО ОБРАЗОВАЊА



ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
Разред Инструмент Број ученика

ПРИПРЕМНИ
ПРОГРАМ

Виолина 3
Виола /

Виолончело /
Контрабас /

Укупно Укупно : 3

ПРВИ

Виолина 8
Виола /

Виолончело 3
Контрабас /

Укупно Укупно : 11

ДРУГИ

Виолина /
Виола 1

Виолончело 1
Контрабас /

Укупно Укупно : 2

ТРЕЋИ

Виолина 6
Виола /

Виолончело 2
Контрабас /

Укупно Укупно : 8

ЧЕТВРТИ

Виолина 4
Виола /

Виолончело 1
Контрабас /

Укупно Укупно : 5

ПЕТИ

Виолина 1
Виола 1

Виолончело 3
Контрабас /

Укупно Укупно : 5

ШЕСТИ

Виолина 3
Виола /

Виолончело 2
Контрабас 1

Укупно Укупно : 6

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

разред инструмент Број ученика

СЕДМИ

Виолина 9
Виола 4

Виолончело 2
Контрабас /



Укупно Укупно : 15

ОСМИ

Виолина 5
Виола 2

Виолончело 2
Контрабас 3

Укупно Укупно : 12

ДЕВЕТИ

Виолина 3
Виола /

Виолончело 3
Контрабас 1

Укупно Укупно : 7

ДЕСЕТИ

Виолина 1
Виола 3

Виолончело 1
Контрабас /

Укупно Укупно : 5

Ученици који су похађали 2 разреда у овој школској години (укупно 5 ученика): Ариф Кобилић 2. и 3. 
разред, Мина Николић 4. и 5. разред , Димитрије Радивојевић 5. и 6. разред, Вељко Станковић, 7. и 8. 
разред, Милан Ђокић, 7. и 8. разред.
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Извештај о реализацији наставних и ненаставних дана школског
календара, школска 2018/2019. година

У  реализацији  наставног  плана  праћен  је  школски  календар,  реализовани  су  сви  часови
планираним радним данима по школском календару; притом организована радна субота због
великих викенда и пет радних субота због недељу дана продуженог распуста.

Прво полугодиште:

Први наставни дан био је 3. 9. 2018. године, последњи 31. 1. 2019. године.

Радни (ненаставни дани):

1. Дан примирја у Првом српском устанку, 11. 11. 2018. године;
2.Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, 21. 10. 2018. године.

Школски распуст:

Зимски распуст:

 Први део од 3. 1. 2019. године до 8.1.2019. године;
 Други део од 1. 2. 2019. године до 19. 2. 2019. године.

Друго полугодиште:

Први наставни дан био је 18. 2. 2019. године, последњи наставни дан био је 21. 7. 2019. године.
За ученике осмог разреда основне и завршних разреда средње школе последњи наставни дан био
је 31. 5. 2019. године

Школски распуст:
• Пролећни распуст: 18. 4. до 6. 5. 2019. године;
• Летњи распуст: 22. 6. до 31. 8. 2019. године.

Радни (ненаставни) дани:

 Свети Сава, 27. 1. 2019. године;
 Видовдан, 28. 6. 2019. године.

Празници и нерадни дани:
 Нова година, 1. и 2. 1. 2019 године;
 Дан државности, 15. и 16. 2. 2019. године;
 Празник рада, 1. и 2. 5. 2019. године.
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ЛИСТА КОРИШЋЕНИХ УЏБЕНИКА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Разред Српски језик – Буквар, Пчелица, читанка- Креативни центар
Математика – уџбеник, Пчелица, радна свеска – Креативни центар
Свет око нас – уџбеник, Пчелица, радна свеска – Креативни центар
Ликовно –  уџбеник Ликовна култура
Грађанско – уџбеник
Корективна гимнастика – Креативни центар

2. Разред Српски језик – читанка, Пчелица, Мала абецеда, радна свеска – Креативни центар
Математика – уџбеник, Пчелица, радна свеска
Свет око нас – уџбеник, Пчелица, радна свеска – Креативни центар
Грађанско – Свезнање о себи и другима
Ликовно – уџбеник
Енглески – Family and frends – starter – work book
Корективна гимнастика – корективна гимнастика/ ритмичко – спортска

3. Разред Српски језик – читанка, Пчелица, наставни листови – Креативни центар
Математика – уџбеник, Пчелица, радна свеска – Креативни центар
Природа и друштво – уџбеник, Пчелица, радна свеска – Креативни центар
Ликовно – уџбеник ликовне културе
Грађанско – уџбеник
Физичко васпитање – М. Ивановић, Физичко за четврти разред
Корективна гимнастика – Вежбе обликовања и моторичке игре

4. Разред Српски језик – читанка, вежбе читања, граматика – Креативни центар
Математика – уџбеник, Пчелица, радна свеска – Креативни центар
Природа и друштво – уџбеник, Пчелица, радна свеска – Креативни центар
Енглески – – Family and frends, work book
Физичко васпитање – човечје тело
Корективна гимнастика– теорија и методика

5. Разред Српски језик и књижевност- читанка, радна свеска,  Разумем шта читам „ Креативни 
центар“
Енглески – уџбеник, Оxford 
Историја – уџбеник, историјски атлас – Логос
Географија – Моја планета
Биологија – уџбеник - Герундијум
Математика – уџбеник – Клет
Физичко васпитање – уџбеник – Креативни центар
Корективна гимнастика – уџбеник – Креативни центар
Немачки језик – Прима А1 – Дата Статус

6. Разред Српски језик и књижевност – читанка, граматика, Разумем шта читам – Креативни 
центар
Историја – уџбеник – Логос
Енглески – уџбеник – Нови Логос
Биологија – уџбеник – БИГЗ
Немачки – Прима – Дата Статус
Математика – уџбеник – Клет
Географија – уџбеник – Клет
Ликовна култура – уџбеник – ЗУНС
Физика – уџбеник – ЗУНС



7. Разред Српски језик и књижевност – читанка, Разумем шта читам – Креативни центар
Немачки језик – уџбеник – Клет
Историја – уџбеник, атлас – Логос
Ликовна култура – уџбеник – ЗУНС
Математика – уџбеник – Клет
Физичко васпитање –уџбеник -  Икопс  центар
Корективна гимнастика – уџбеник - Креативни центар
Хемија – уџбеник – Логос
Географија – уџбеник – Клет
Физика – уџбеник –Логос
Информатика – Петеја.орг.

8. Разред Српски језик и књижевност – читанка за 1. раз.средње школе – ЗУНС
Енглески – уџбеник – Нови Логос
Географија – уџбеник – Логос
Немачки језик – уџбеник Клет
Биологија – уџбеник –Клет
Математика – уџбеник – Клет
Корективна гимнастика – уџбеник – Креативни центар
Физичко васпитање – Атлетика са методама физичког васпитања
Хемија – уџбеник – Логос

9. Разред Српски језик и књижевност – читанка за други  раз. ср. школе – ЗУНС
Историја – уџбеник – ЗУНС
Биологија – уџбеник – ЗУНС
Немачки језик – уџбеник –Клет
Енглески – уџбеник – солутионс
Физичко васпитање –  уџбеник - икоптус центар
Физика – уџбеник за други и трећи раз. ср. школе – ЗУНС
Информатика – Петеја. орг

10. Разред Српски језик и књижевност -  читанка за трећи и четврти разред ср. школе – ЗУНС
Енглески језик – уџбеник
Физичко васпитање – методе физичког васпитања и корективна гимнастика
Филозофија – уџбеник за гимназије – Логос
Социологија – уџбеник за трећи и четврти раз. ср. школе - ЗУНС
Психологија – уџбеник за други и трећи раз. ср.школа – ЗУНС
Немачки језик  – уџбеник - Клет
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ЛИСТА КОРИШЋЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

Главни предмет/инструмент- ВИОЛИНА
1. 
разред

Школе – К. Родионов, М. Гарлицки, Ш. Сузуки, Д. Марковић, Љ.Степановић, 
Хрестоматија – свеска 1
Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев
Етиде – Н. Бакланова, К. Родионов, Р. Гарлицки, А. Јаншинов, Гњесина-Витачек, К. 
Фортунатов, Ф. Волфарт, Х. Сит, Ш. Данкла
Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ш. Данкла, Б. Барток, К. Родионов, М. 
Гарлицки, Н. Бакланова, А. Комаровски

2. 
разред

Школе – К. Родионов, М. Гарлицки, Ш. Сузуки, Д. Марковић, Љ. Степановић, 
Хрестоматија – свеска 1
Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев
Етиде – Н. Бакланова, К. Родионов, Р. Гарлицки, А. Јаншинов, Гњесина-Витачек, К. 
Фортунатов, Ф. Волфарт, Х. Сит, Ш. Данкла
Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ш. Данкла, Ш. Берио, Б. Барток, К. Родионов, 
М. Гарлицки, Н. Бакланова, А. Комаровски
Концерти – С. Мах, М. Кравчук, Џ. Перлман, Ф. Зајц, А. Хубер, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Л. 
Портноф, П. Есек, А. Комаровски, П. Николић

3. 
разред

Школе – О. Шевчик, Х. Шрадик, Хрестоматија – свеска 2;
Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев;
Етиде – Н. Бакланова, К. Родионов, М. Гарлицки, А. Јаншинов, Ф. Волфарт, Х. Сит, Ш. 
Данкла, Ш. Берио, Ф. Рис...;
Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ж. Б. Сенаје, Л. Бокерини, З. Фибих, Ш. 
Данкла, Ш. Берио, Б. Барток, С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, Н. Бакланова, А. 
Комаровски...;
Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Д. Скарлати, Ф. Верачини, Ф. Ђеминијани, Г. Ф. Хендл, 
Г. Ф. Телеман...;
Концерти – Ф. Зајц, А. Хубер, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Л. Портноф, П. Есек, А. Комаровски, 
А. Вивалди

4. 
разред

Школе – О. Шевчик, Х. Шрадик, Хрестоматија – свеска 2;
Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев;
Етиде – Ф. Волфарт, Х. Сит, Х. Кајзер, Ж. Ф. Мазас, Б. Кампањоли, Ш. Данкла, Ш. Берио, 
П.Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим...;
Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ж. Б. Сенаје, Ј. С. Бах, Г. Ф. Хендл, Л. 
Бокерини, З. Фибих, Ш. Данкла, Ш. Берио, Б. Барток, С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, 
Н. Бакланова...;
Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Д. Скарлати, Ф. Верачини, Ф. Ђеминијани, Г. Ф. Хендл, 
Г. Ф. Телеман...;
Концерти – А. Хубер, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Л. Портноф, А. Комаровски, Ж. Б. Аколај, А. 
Вивалди, Ђ. Тартини

5. 
разред

Школе – О. Шевчик, Шрадик, Хрестоматија – свеска 3;
Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев, Ј. Гиљелс, К. Флеш;
Етиде – Ф. Волфарт, Х. Сит, Х. Кајзер, Р. Кројцер, Ж. Ф. Мазас, Б. Кампањоли, Ш. Берио, 
П. Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим...;
Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ж. Б. Сенај, Ј. С. Бах, Г. Ф. Хендл, Л. 
Бокерини, Ф. Шуберт, Л. В. Бетовен, Ф. Менделсон, Х. Вијењавски, Х. Вијетан, З. Фибих, 
Ш. Данкла, Ш. Берио, П. Сарасате, Ф. Крајслер, Б. Барток, С. С. Прокофјев, Д. Д. 
Шостакович...;
Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Д. Скарлати, Ф. Верачини, Ф. Ђеминијани, Ђ. Тартини, Г.
Ф. Хендл, Ј. С. Бах, Г. Ф. Телеман...;



Концерти – А. Комаровски, Ж. Б. Аколај, А. Вивалди, Ђ. Тартини, Ј. С. Бах, Ј. Хајдн, Д. 
Кабалевски

6. 
разред

Школе – О. Шевчик, Шрадик, Хрестоматија – свеска 3;
Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев, Ј. Гиљелс, К. Флеш
Етиде – Х. Сит, Х. Кајзер, Р. Кројцер, Ж. Ф. Мазас, Б. Кампањоли, Ш. Берио, П. Гавињије, 
Ф. Фиорило, Ј. Јоахим
Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен; Ф. Менделсон, Р. Шуман, Х. Вијењавски, Х. Вијетан, 
З. Фибих, Ш. Данкла, Ш. Берио, П. Сарасате, Ф. Крајслер, Б. Барток, С. С. Прокофјев, Д. Д.
Шостакович, А. Хачатурјан
Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Д. Скарлати, Ф. Верачини, Ф. Ђеминијани, Ђ. Тартини, Г.
Ф. Хендл, Ј. С. Бах, Г. Ф. Телеман
Концерти – Ј. С. Бах, Ј. Хајдн, Д. Кабалевски, В. А. Моцарт, М. Брух, Х. Вијењавски, Е. 
Лало

7. 
разред

Скале – Ј. Гиљелс, К. Флеш...;
Етиде – Р. Кројцер, Ж. Ф. Мазас, П. Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим, П. Роде, Донт, 
К.Мострас, А. Јампољски, Х. Вијењавски
Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен, Н. Паганини; Ф. Менделсон, Р. Шуман, Х. Вијењавски;
Х. Вијетан, Ш. Берио, П. И. Чајковски, Ј. Брамс, А. Дворжак, П. Сарасате, К. Сен-Санс, Г. 
Форе, Ф. Крајслер, С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А. Хачатурјан
Ј. С. Бах – Соло сонате и партите;
Сонате –Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, Л. В. Бетовен
Концерти – В. А. Моцарт, Ф. Менделсон, М. Брух, Х. Вијењавски, Х. Вијетан, Е. Лало, К. 
Сен-Санс, С. С. Прокофјев, А. Хачатурјан

8. 
разред

Скале – Ј. Гиљелс, К. Флеш...;
Етиде – Р. Кројцер, Ж. Ф. Мазас, П. Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим, П. Роде, Ј. Донт, К. 
Мострас, А. Јампољски, Х. Вијењавски
Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен, Н. Паганини; Ф. Менделсон, Р. Шуман, Х. Вијењавски;
Х. Вијетан, Ш. Берио, П. И. Чајковски, Ј. Брамс, А. Дворжак, П. Сарасате, К. Сен-Санс, Г. 
Форе, Ф. Крајслер, С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А. Хачатурјан
Ј. С. Бах – Соло сонате и партите
Сонате – Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, Л. В. Бетовен
Концерти – В. А. Моцарт, Ф. Менделсон, М. Брух, Х. Вијењавски, Х. Вијетан, Е. Лало, К. 
Сен-Санс, С. С. Прокофјев, А. Хачатурјан

9. 
разред

Скале – Ј. Гиљелс, К. Флеш...;
Етиде – Р. Кројцер, П. Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим, П. Роде, Ј. Донт, К. Мострас, А. 
Јампољски, Х. Вијењавски, Н. Паганини
Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен, Н. Паганини; Ф. Менделсон, Р. Шуман, Х. Вијењавски;
Х. Вијетан, П. И. Чајковски, Ј. Брамс, А. Дворжак, П. Сарасате, К. Сен-Санс, Г. Форе, Ф. 
Крајслер, С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А. Хачатурјан
Ј. С. Бах – Соло сонате и партите
Сонате – Л. В. Бетовен, Ј. Брамс, Р. Шуман, Е. Григ, Г. Форе, С. Франк, К. Дебиси, М. 
Равел);
Концерти – В. А. Моцарт, Ф. Менделсон, М. Брух, Х. Вијењавски, Х. Вијетан, Е. Лало, К. 
Сен-Санс, С. С. Прокофјев, А. Хачатурјан

10. 
разред

Скале – Ј. Гиљелс, К. Флеш...;
Етиде – каприси –П. Роде, Ј. Донт, К. Мострас, Х. Вијењавски, Н. Паганини
Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен, Н. Паганини; Ф. Менделсон, Р. Шуман, Х. Вијењавски;
Х. Вијетан, П. И. Чајковски, Ј. Брамс, А. Дворжак, П. Сарасате, К. Сен-Санс, Г. Форе, Ф. 
Крајслер, С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А.Хачатурјан
Домаћи композитор – П. Стојановић, К. Манојловић, Ј. Славенски, В. Мокрањац, В. 
Перичић, Д. Радић, Д. Деспић, С. Рајичић
Ј. С. Бах – Соло сонате и партите
Сонате –Ј. Брамс, Р. Шуман, Е. Григ, Г. Форе, С. Франк, К. Дебиси, М. Равел, С. Прокофјев,



Р. Штраус, Е. Вила-Лобос...)
Концерти – В. А. Моцарт, Л. В. Бетовен, Ф. Менделсон, Н. Паганини, М. Брух, Х. 
Вијењавски, Х. Вијетан, Е. Лало, К. Сен-Санс, П. И. Чајковски, А. Дворжак, Ј. Сибелиус, 
С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А. Хачатурјан, И. Стравински

Главни предмет/инструмент - ВИОЛА
1. 
разред

Школе – М. Гарлицки, К. Родионов, А. Григорјан, Ш. Сузуки, Љ. Степановић; 
Хрестоматија – свеска 1; – К. Родионов, К. Фортунатов, М. Гарлицки, А. Комаровски, А. 
Јаншинов, Н. Бакланова, Е. Гјесина, О. Шевчик, Д. Марковић, П. Стојановић, П. Николић, 
Љ. Степановић, Л. Миранов, Ш. Сузуки

2. 
разред

Школе – М. Гарлицки, К. Родионов, А. Григорјан, О. Шевчик, Х. Шрадик, Ш. Сузуки, Љ. 
Степановић; Хрестоматија – свеска 1;
К. Родионов, К. Фортунатов, М. Гарлицки, А. Комаровски, А. Јаншинов, Н. Бакланова, Е. 
Гјесина, Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, В. А. Моцарт, О. Шевчик, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Ф. 
Волфарт, С. Мах, Л. Портноф, А. Хубер, Д. Марковић, П. Стојановић, П. Николић, Љ. 
Степановић, Л. Миранов, Ш. Сузуки

3. 
разред

Школе – Григорјан, О. Шевчик, Х. Шрадик; Хрестоматија – свеска 1, Хрестоматија – 
свеска 2;
К. Родионов, А. Комаровски, А. Јаншинов, Н. Бакланова, Д. Кабалевски, Ж. Б. Лили, Ж. Ф. 
Рамо, Ж. Обер, А. Вивалди, А. Корели, Ј. Б. Бах, Г. Ф. Телеман, В. А. Моцарт, О. Ридинг, Ф.
Кихлер, Ф. Волфарт, Ф. Рис, Ж. Ф. Мазас, Х. Кајзер, Л. Портноф, Г. Есек, А. Хубер, З. 
Фибих, Д. Марковић, П. Стојановић, Б. Барток…

4. 
разред

Школе – Григорјан, О. Шевчик, Х. Шрадик; Хрестоматија – свеска 2;
А. Комаровски, Н. Бакланова, Д. Кабалевски, Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ж. Б. 
Сенаје, А. Вивалди, А. Корели, Ф. Верачини, Ф. Ђеминиани, Ј. С. Бах, Г. Ф. Телеман, 
Д. Скарлати, В. А. Моцарт, Ј. Хајдн, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Ф. Волфарт, Ф. Рис, Ж. Ф. 
Мазас, Х. Кајзер, Л. Портноф, А. Хубер, З. Фибих, Ш. Данкла, Ш. Берио, Д. Марковић, 
П. Стојановић, Д. Д. Шостакович, Б. Барток

5. 
разред

Школе – О. Шевчик, Шрадик, К. Флеш, Г. Березуков, И. Галамиан
Р. Кројцер, С. Гргић, Ф. Абел, М. Франк, Х. Е. Кајзер, Ј. В. Каливода, Х. Фергусон, Целтер, 
А. Б. Бруни, Фрескобалди, П. Клингел, Корели, П. Нардини, Б. Марчело, Вивалди, 
Телеман, Л. Фирке, Г. Ф. Хендл, М. Маре, Глиер, Фиоко, И. Хандошкин, Шуберт, Ж. Ф. 
Рамо, А. Корели, Л. Бокерини, Вивалди, Валентини, Р Ф. Менделсон, К. М. Вебер

6. 
разред

Школе – О. Шевчик, Шрадик, К. Флеш, Г. Березуков, И. Галамиан, Р. Кројцер, Ј. Ф. 
Мазас, С. Гргић, Ф. Абел, Целтер, А. Б. Бруни, Ф.  Херма Ј. Палашко, Рола, 
Фрескобалди, Х. Сит, П. Клингел, Корели, П. Нардини, Б. Марчело, Вивалди, Телеман, 
Л. Фирке, Давид, Фукс, Г. Ф. Хендл, М. Маре, Глиер, Фиоко, И. Хандошкин, Ф. 
Шуберт, Ј. К. Бах, Ж. Ф. Рамо, А. Корели, Л. Бокерини, Валентини, Р Ф. Менделсон, К.
М. Вебер

7. 
разред

Школе – О. Шевчик, Шрадик, К. Флеш, И. Галамиан
Ј. С. Бах, Р. Кројцер, А. Б. Бруни, Ф. Херман, Ј. Палашко, Рола, Фрескобалди, Х. Сит, 
П. Клингел, Корели, П. Нардини, Б. Марчело, Вивалди, Телеман, Л. Фирке, С 
Рахмањинов, Ф. Бенда, П. И. Чајковски, Давид, Фукс, Г. Ф. Хендл, Хајдн, Х. Екле, М. 
Маре, Глиер, Фиоко, К. М. Вебер, И. Хандошкин, Шуберт, Ј. К. Ванхал, Ј. К. Бах, Ж. Ф.
Рамо, А. Корели, Л. Бокерини, Валентини, Р Ф. Менделсон, Ј. Брамс, Г. Форе, Ф. 
Крајслер

8. 
разред

Ј. С. Бах, Р. Кројцер, Ј. Донт, А. Б. Бруни, Данкла, Ј. Палашко, Рола, А. Хофмајстер, Б. 
Кампањоли, М. Брух, Фрескобалди, Р. В. Вилијамс, Х. Сит, П. Клингел, Корели, П. 
Нардини, Б. Марчело, Вивалди Телеман, Флектон, Х. Екле, А. Дворжак, Дитерсдорф, Л. 
Фирке, Ј. К. Вануда, С. Рахмањинов, Ф. Бенда, П. И. Чајковски, Давид, Фукс, Г. Ф. Хендл, 
Хајдн, М. Глинка, Моцарт, Х. Екле, К. Штамиц, Л. Бокерини, Валентини, Р Ф. Менделсон, 



Ј. Брамс, Г. Форе, Ф. Крајслер...

9. 
разред

Ј. С. Бах, П. Роде, Р. Кројцер, Ј. Донт, Данкла, Ј. Палашко, Рола, А. Хофмајстер, П. 
Ровели, Б. Кампањоли, Ф. Херман, М. Брух, Фрескобалди, С Рахмањинов, Ф. Бенда, П. 
И. Чајковски, Л. В. Бетовен, Давид, Фукс, Хендл, Хајдн, Шуберт, Шостаковић, П. 
Хиндемит, А. Глазунов, М. Глинка, Х. Еклс, Б. Мартину, С. Форсајт, К. Штамиц, 
Давид, Л. Бокерини, Валентини, Домжалицки, Р Ф. Менделсон, Р. Шуман, Ј. Брамс, Г. 
Форе, Ф. Крајслер

10. 
разред

Ј. С. Бах, П. Роде, Ј. Донт, Н. Паганини, Данкла, Ј. Палашко, Рола, Анколети, А. 
Хофмајстер, П. Ровели, М. Вије, Б. Кампањоли, Ф. Херман, М. Брух, П. Хиндемит, С. 
Тањејев, К. М. Вебер, А. Глазунов, М. Глинка, Ј. Н. Хумел, Х. Екле, Б. Мартину, С. Форсајт,
К. Штамиц, Давид, В. Волтон, Л. Бокерини, Валентини, Домжалицки, Р. Ф. Менделсон, Р. 
Шуман, Ј. Брамс, Г. Форе, Ф. Крајслер...

Главни предмет/инструмент - ВИОЛОНЧЕЛО
1. 
разред

Косман – вежбе за леву руку;
Избор етида за 1. Разред –Р. Мац, М. Симиц, Антал;
Кратки комади уз клавирску пратњу – Р. Мац – Хрестоматија , Сузуки –кратки комади

2. 
разред

Косман – вежбе за леву руку;
Избор етида – Р. Мац , С Ли , М. Симић, Р. Сапожњиков, С. Каљанов;
Комади уз клавирску пратњу –М. Нађ – Хрестоматија, Кратки комади – Р. Полански, П. 
Романчук
Волчков – варијације, Ј. Б. Бревал – кончертино

3. 
разред

Техничке вежбе – Б. Косман, Мардеровски, Р. Мац;
Етиде – Мац , Ли , Каљанов , Сапожњиков , Ј. Ф. Доцауер;
Комади – М. Нађ, Хрестоматија, Полански – комади;
Соната – Р. Мац : Соната да камера ;
Кончертино – Ј. Б. Бревал (Це-дур, Де-дур).

4. 
разред

Техничке вежбе – Б. Косман, Мардеровски – Прелази и положаји; Р. Мац – увод у свирање 
на палчанику;
Етиде – Р. Мац, С. Ли, Р. Сапожников, С. Каљанов, Л. Мардеровски, Ј. Ф. Доцауер, Ј. Л. 
Дипор;
Комади, свите, сонате – Р. Мац – свита Це-дур, Соната у старом стилу, Хук – соната, Б. 
Марчело – соната, Сквир – Тарантела, Г. Голтерман – каприс, Ј. Бревал – Кончертино Еф-
дур,
Г. Бодио – кончертино Це-дур

5. 
разред

Техничке вежбе –Б. Косман – вежбе за прсте кроз позиције и двогласи, Р. Мац – Прелази и 
положаји и увод за свирање на палчанику, Мардеровски –Позиције и прелази, М Фејар – 
Вежбе за палац позицију;
Етиде – Р. Мац 30 етида, С. Ли 40 етида, Доцауер, I и II свеска, Каљанов, Мардеровски, 
избор етида;
Комади –Ф. Делин – Хрестоматија, 2.свеска, М Нађ – комади са клавиром III свеска
Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Б. Марчело, Б. Ромберг...
Концерти – А. Вивалди, К. Мони, Ј. Кленгел, Г. Голтерман.

6. 
разред

Техничке вежбе – С. Каљанов – Техника виолончела, скале, арпеђа и интервали, 
Сапожњиков – терце,сексте и октаве, Шевчик – Вежбе за десну руку;
Етиде – Р. Мац – 30 етида, С. Ли – Избор етида оп. 31, Ј. Ф. Доцауер – I и II свеска, Ф. 
Грицмахер – I свеска;
Комади – П. Романчук –Комади са клавиром, Колијер – 15 композиција са клавиром, Ј. С. 
Бах – I свита...
Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Б. Марчело...



Концерти – А. Вивалди, Г. Голтерман, Ј .К. Бах, Ј. Кленгел.

7. 
разред

Техничке вежбе – Б. Косман: вежбе за трилер, С. Каљанов – техника виолончела, Шевчик –
вежбе задесну руку, Р. Сапожњиков – терце, сексте и октаве;
Етиде: Ф. А. Кумер, Мерк, Ј. Л. Дипор, Ј. Ф. Доцауер, Ф. Грицмахер ...
Комади: С. Санс – Лабуд, Ј. С. Бах – Ариозо, Д. Попер – Гавота, Мазурка,Чајковски – 
Ноктурно, В. Мокрањац – Стара песма...
Ј. С. Бах – Соло свите (најмање 2 става);
Сонате: А. Вивалди, Б. Марчело (Це-дур), Г. Б. Самартини (Ге-дур), Г. Ф. Хендл (ге-мол)...
Концерти: Ј. Кленгел (Це-дур), Ф. Голтерман (Но.4), А. Вивалди (це-мол), Г. Тартини (Де-
дур)...

8. 
разред

Техничке вежбе: С. Каљанов, М. Фејар, Б. Косман, Р. Сапожњиков, О. Шевчик...
Етиде: Д. Попер , Ј. Л. Дипор, Ј. Ф. Доцауер, Ф. Грицмахер, А. Франком...
Комади: Ј.С.Бах, Л. Бокерини, Ф. Купрен, С. Рахмањинов, Г. Форе...
Ј. С. Бах – Соло свите;
Сонате: А. Вивалди, А. Корели, Цервето, А. Ариости, Л. Бокерини...
Концерти: Ј. К. Бах (е-мол), Ј. Хајдн (Де-дур –мали), Ј. Кленгел (а-мол), Б. Ромберг (Де-
дур), Ц. Штамиц (а-мол).

9. 
разред

Етиде: Д. Попер, А. Франком, Ј. Л. Дипор, Ј. Ф. Доцауер, Ф. Грицмахер, Ц. А. Пиати...
Комади: Г. Форе, Е. Гранадос, А. Глазунов, П. Коњовић, Д. Деспић, Д. Попер, Брух...
Сонате: Л.Бокерини (Ге-дур), Екле (ге-мол), А. Ариости (е-мол)...
Концерти: А. Вивалди (це-мол), Б. Ромберг (е-мол), Л. Бокерини (Бе-дур), Давидов (Но.1), 
Голтерман (Но. 3).

10. 
разред

Етиде: Ј. Л. Дипор, Ј. Ф. Доцауер, Д. Попер, А. Франком, Ф. Грицмахер, Ц. А. Пиати...
Комади: П. Чајковски, И. Албениз, С. Рахмањинов, Г. Форе, Г. Касадо, Д. Попер...
Ј.С.Бах – Свита, прелудиум и један став из I , II или III свите;
Сонате: Л. Бокерини (А-дур), Бревал (Ге-дур), Франкер (Е-дур), Л. Ван Бетовен...
Концерти: Л.Бокерини, С. Санс, Е. Лало, Ј. Хајдн, Д. Кабалевски

Главни предмет/инструмент - КОНТРАБАС
Основни ниво образовања за инструмент контрабас траје 4 године, III разред је еквивалент I и II 
разреду на осталим инструментима, а IV разред je еквивалент III и IV разреду на осталим 
инструментима, односно музичкој настави.
3. 
разред

Л. Штрајхер- Школа за контрабас I и II свеска
Етиде- Ф. Рабат, Ј. Новосел, Е. Нани и други
Комади- Избор из хрестоматије

4. 
разред

Л. Штрајхер- Школа за контрабас II свеска
Етиде: Ј. Новосел, Е. Нани, Ф. Симандл
Комади: Избор из хрестоматије, В. Порадовски, А. Косенко

5. 
разред

Л. Штрајхер- Школа за контрабас II и III свеска
Етиде: Ј. Новосел, Ђ. Ботезини, Ф. Симандл
Комади: Е. Гејтс, Ј.М. Шпергер, А. Косенко

6. 
разред

Л. Штрајхер- Школа за контрабас III и IV свеска
Етиде: Ђ. Ботезини, Ф. Симандл, Ј. Храбе
Комади: Д. Драгонети, Ђ. Ботезини
Сонате: И. Галиар, Б. Марчело, В. Де Феш



7. 
разред

Школе: Л. Штрајхер, Ф. Петраки
Етиде: Ђ. Ботезини, Ј. Храбе. Ф. Симандл, Е. Нани
Комади: Ј. Новосел, Е. Маденски, Лоренцети
Сонате: И. Галиар, Б. Марчело, В. Де Феш

8. 
разред

Школе: Л. Штрајхер, Петраки
Етиде: Е. Нани, Шторх-Храбе, Ф. Симандл
Комади: Ђ. Ботезини. С. Кусевицки, Д. Драгонети
Сонате: В. Де Феш, Ђ.Б. Перголези, А. Вивалди
Концерти: В. Пихл, А. Капуци

9. 
разред

Школе: Л. Штрајхер, Петраки
Етиде: Е. Нани, Шторх-Храбе, Ф. Симандл
Комади: Ђ. Ботезини. С. Кусевицки, Ш. Решофски
Сонате: В. Де Феш, Ђ.Б. Перголези, А. Вивалди, Х. Екле
Концерти: В. Пихл, А. Капуци, Ф.А. Хофмајстер, Д. Драгонети

10. 
разред

Школе: Л. Штрајхер, Петраки
Етиде: Е. Нани, Шторх-Храбе, Ф. Сима
Комади: Ђ. Ботезини. С. Кусевицки, Ш. Решофски и други
Сонате: В. Де Феш, Ђ.Б. Перголези, А. Вивалди, Х. Екле
Концерти: В. Пихл, А. Капуци, Ф.А. Хофмајстер, Д. Драгонети, Ј.К. Ванхал, К.Д. фон 
Дитерсдорф

КАМЕРНА МУЗИКА
1. Квартет-албум ( Х. Сит) издавач - Петерс
2. Квартет-албум ( Е. Грунберг) издавач Шример
3. Зборник квартета: В. А. Моцарт, Ј. Хајд, Л. ван Бетовен; издавач - Петерс
4 – 6.
разред

Мање захтевне композиције Вивалдија, Хендла, Хајдна, Плејела, Моцарта, Телемана, 
Бартока...

7.разред Maзaс: Дуeти зa двe виoлинe, Плejeл: Дуeти зa двe виoлинe, Пoпер: Дуeти зa двa чeлa.
Гудaчки квaртeти зa двe виoлинe, виoлу и виoлoнчeлo (Чajкoвски, Шкeрjaнц, 
Meндeлсoн, Григ, Maц, Мича)
Стaнић: Aндaнтe
Г. Ф. Хeндл: Meлoдиja
Ж. Ф. Рaмo: Гaвoтa
Вeрaчини: Лaргo
Кoрeли: Aндaнтe
Штaмиц, Сeн-Сaнс
Хајдн: гудачки квартети оп. 64 и оп 74
Избор из камерног опуса:
Моцарт, Бетовен, Дебиси, Шостакович, Верди, Бах, Шуберт, Дворжак.



8.разред Стaрoклaсичнe дуo и триo сoнaтe за гудаче: Кoрeли, Лeклeр, Taртини, Вивaлди, 
Лoкaтeли, Хeндл, Сaмaртини, Maрчeлo, Вeрaчини, Teлeмaн, Aлбинoни, Ђeминиjaни, 
Фукс, Пихл, Плејел, Кромер, Персл
Моцарт – Гудaчки квинтет, Милански кавартети
Г. Ф. Teлeмaн – Meнуeт
Штaмиц – Грaвe
J. Сибeлиjус – Tужни вaлцeр
Maртину – Aрaбeскa бр. 5
Д. Скaрлaти – Пaстoрaлa
П. И. Чajкoвски: Tужнa пeсмa
X. Сит: Кoмaди зa гудaчки квaртeт
Ф. A. Mичe – Квaртeт Цe-дур
Хајдн: квартети оп. 64, оп.74...
Избор из камерног опуса Бетовена, Дебисија, Шостаковича, Вердија, Баха, Шуберта, 
Дворжака.

9.разред Сoнaтe зa двa инструмeнтa из eпoхe бaрoкa, прeдклaсицизмa и клaсицизмa, сoнaтe и 
сoнaтинe рoмaнтичaрa (Вивaлди, Кoрeли, Пeргoлeзи, Дeл-Aбaкo, Хeндл, Teлeмaн, 
Maрчeлo, Лoкaтeли, Aлбинoни, Глук, К. Ф. E. Бaх, Штaмиц, Шпoр, Meндa, Шубeрт, 
Meндeлсoн....)
Вивaлди: Сoнaтe зa виoлину и бaсo-кoнтинуo, Сoнaтe зa виолончeлo и бaсo-кoнтинуo
Г. Ф. Teлeмaн: Сoнaтe и Сoнaтинe зa виoлину и бaсo-кoнтинуo
Г. Ф. Хeндл: Сoнaтe зa виoлину и бaсo-кoнтинуo
Пaлeстринa: Oсaм ричeркaрa зa чeтири инструмeнтa
Ф. Купрeн: Maлa свитa зa двe виoлинe и виолончeлo
Вeрaчини: Сoнaтe зa двe виoлинe и бaсo-кoнтинуo
Сaмaртини: Сoнaтa E-дур зa двe виoлинe и бaсo-кoнтинуo
Г. Ф. Teлeмaн: Кoнцeрт зa чeтири виoлинe, Maли кoмaди зa двe виoлинe
Сoнaтa зa чeтири виoлинe
Кaлмaр: Дивeртимeнто зa двe виoлинe и виолончeлo
Лекелер : сонате за две виолине
Кромер : Сонате за две виолине
Пихл : Дуо сонате
Плejeл: Дуeти зa двe виoлинe
Дипoр: Дуeти зa двa виолончeлa
Дoницeти: Сoнaтa зa виoлину– I стaв
Избор из камерног опуса Моцарта, Хајдна, Бетовена, Дебисија, Шостаковича, 
Вердија, Баха, Шуберта, Дворжака.

10. 
разред

Г. Ф. Teлeмaн: „Пoљскa” сoнaтa зa виoлину, виoлу и бaсo– кoнтинуo
Менделсон : гудачки квартети
Дебиси – гудачки квартет оп 10
Нaрдини: Гудaчки квaртeти
Аријага: гудачки квартети
Хит: „Српски квартет“
J. Хajдн: Сoнaтa зa двe виoлиoнe и бaсo-кoнтoнуo, Сoнaтe зa двe виoлинe, Сoнaтe зa 
виoлину и виoлу,
Aлбрeхтсбeргeр: Сoнaтa зa гудaчки триo,
Двoржaк –Teрцeт зa двe виoлинe и виoлoнчeлo
З. Кoдaљ – Интeрмeцo зa гудaчки триo
Л. Бoкeрини: Квинтeт зa двe виoлинe, виoлу и двa виoлoнчeлa
Moцaрт: Квaртeти Цe-дур, E-дур и A-дур зa флaуту (виoлину), виoлину, виoлу и чeлo



Избор из опуса Бетовена, Дебисија, Шостаковича, Вердија, Баха, Шуберта...

ОРКЕСТАР
4 – 6.
разред

А. Корели – Кончерта гроса (избор)
Г. Ф. Хендл – Кончерта гроса (избор)
А. Вивалди – Кончерта гроса (избор)
А. Иванчић – Синфоније (избор)
Ф. Ђеминијани – Кончерто гросо „Ла Фолиа“
Т. Албинони – Симфонија „а Куатро“ (за гудаче)
Е. Ф. Дал Абако – Концерт за гудаче Оп. 5 бр. 2
М. Тајчевић – Дивертимента бр. 2 и бр. 3
Ј. Брамс – Мађарске игре (по избору)
Л. Соркочевић – Симфоније (избор)
А. Дворжак – Словенске игре (по избору)
В. А. Моцарт – Серенада за гудаче, Мала ноћна музика
Ј. Славенски – Свита за гудаче
Ц. Данкла – Први соло, Варијације и други комади за соло виолину уз пратњу 
гудачког оркестра
А. Вивалди – Концерти за виолончело соло уз пратњу гудачког оркстра
Б. Барток – Десет дечијих комада
Свите разних барокних мајстора и класичара, као и одговарајућа дела 
преткласичних и класичних композирора.

7 – 10. 
разред

А. Моцарт – Дивертимента
Л. Соркочевић – Симфоније
А. Корели – Кончерта гроса
Е. Елгар – Серенада
А. Дворжак – Серенада
Ј. Сук – Серенада
Е. Григ – „ Из Холбергових времена“
Б. Бритн – „ Једноставна симфонија“
Д. Ерић – „ Картун“
Б. Барток, Чајковски, Џоплин, Сибелијус, Рахмањинов – комади.

УПОРЕДНИ КЛАВИР
3.разред Препоручена литература

Ј. Кршић – Почетна школа
Николајев – Почетна школа
Ј. Кршић – Клавирска читанка за II разред
Ј. Б. Диверноа оп. 176
А. Лемоан оп. 37 – лакше;
Избор лаких композиција (Просвета, Београд)
Раули – оп.36 и оп. 37
В. Миланковић – Дечје приче, 25 минијатура за I разред
Друге композиције одговарајуће тежине.



4.разред Препоручена литература
Јела Кршић – Клавирска читанка за други разред;
Ј. Б. Диверноа – Етиде за клавир, оп. 176-избор;
Лемоан – Дечје етиде оп.37;
Сонатине: Ј. Б. Ванхал, Ф. Кулау, Клементи, Л. В. Бетовен и др. (урадити у току 
године две сонатине, минимум један став);
В. Миланковић – Дечје приче, 25 минијатура за II разред;
М. Тајчевић – За младе;
Ј. С. Бах – Мале композиције за клавир
Полифоне компиозиције из разних епоха одговарајуће тежине
Композиције по слободном избору – две до три.

5.разред Препоручена литература
Ј. Кршић – Клавирска читанка за трећи разред
Ј. Б. Диверноа – Етиде за клавир, оп. 176-избор
Лемоан – Дечје етиде оп.37
К. Черни – Етиде оп.84
Ј. С. Бах – Мале композиције
Г. Ф. Хендл – Избор композиција
Избор сонатина (Хајдн, Моцарт, Бетовен)
В. Миланковић – Дечје приче, 25 минијатура за II разред
М. Тајчевић – За младе
Р. Шуман – Албум за младе, оп. 68 (избор)
Клавирска пратња (избор композиција писаних за гудачке инструменте)

6.разред Препоручена литература
Јела Кршић – Клавирска читанка за четврти разред
К. Черни – Етиде оп. 299, I и II свеска
Г. Ф. Хендл – Мале композиције или Ј. С. Бах: две полифоне композиције (по 
избору)
Избор соната и сонатина (Ј. Хајдн, А. Моцарт, Л. Бетовен и др.), два става из 
различитих опуса
М. Тајчевић – За младе
Брадач-Храшовец – Мали виртуоз
Чајковски – оп. 39
Шуман – Албум за младе, оп. 68 (избор)
Б. Барток – За децу и Микрокозмос –II свеска
Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана
С. Рајичић – Свита де-мол
Клавирска пратња (избор композиција писаних за гудачке инструменте)

СОЛФЕЂО
Припремни 
разред

Зорислава М. Васиљевић: Музички буквар, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд. Габријела Грујић Гарић : Музичко описмењавање, Завод за уџбенике и
наставна средства , Београд



1 – 6. разред З. М. Васиљевић – Солфеђо-ритам, I-VI, Нота, Књажевац.
Б. Поповић: Солфеђо I-VI, Удружење музичких и балетских педагога Србије.
В. Јовановић: Солфеђо I–VI.
–В. Цветковић и Ј. Михаљица – Солфеђо за први разред шестогодишње основне 
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
В. Цветковић и Ј. Михаљица – Солфеђо за други разред шестогодишње основне 
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
А. Јовић-Милетић и З. Николић – Солфеђо за трећи разред шестогодишње 
основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић и З. Николић – Солфеђо за четврти разред 
шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд.
А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић, З. Николић – Солфеђо за пети разред 
шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд.
В. Цветковић и Ј. Михаљица – Солфеђо за шести разред шестогодишње основне 
музичке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

7 – 10. 
разред

Солфеђо за први и други разред средње музичке школе, Др Зорислава М. 
Васиљевић, Мирјана Ћалић, мр Ивана Дробни, завод за уџбенике и наставна 
средства Београд, и Издавачка организација „Нота“ из Књажевца, 1989.године
„Cantabile“-први део, Славица Смиљанић Марковић
Солфеђо за први и други разред средње музичке школе, Др Зорислава М. 
Васиљевић, Мирјана Ћалић, мр Ивана Дробни, завод за уџбенике и наставна 
средства Београд, и Издавачка организација „Нота“ из Књажевца, 1989
„Cantabile“-дрви део, Славица Смиљанић Марковић
Солфеђо за трећи и четврти разред средње музичке школе, Др Зорислава М. 
Васиљевић, Мирјана Ћалић, мр Ивана Дробни, завод за уџбенике и наставна 
средства Београд, и Издавачка организација „Нота“ из Књажевца, 1989
Солфеђо за други и трећи разред средње музичке школе Владимир Јовановић, 
„Нота“ Књажевац
Солфеђо за четврти разред средње музичке школе, Др Зорислава М. Васиљевић, 
Мирјана Ћалић, мр Ивана Дробни, завод за уџбенике и наставна средства Београд,
и Издавачка организација „Нота“ из Књажевца, 1989
Солфеђо за четврти разред средње музичке школе Владимир Јовановић, „Нота“ 
Књажевац
Solfeggio Cantati, Lazzari

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
6. разред И. Дробни, З. М. Васиљевић: Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд.
М.Тајчевић – Основе теорије музике.
Д. Деспић – Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
В. Јовановић – Теорија музике, Креативни центар, Београд.

7. разред Дејан Деспић-Теорија музике за седми разред Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд.

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
7. разред „Музички инструменти” Дејан Деспић, издавач Завод за уџбенике и наставна 

средства Београд, Нови Сад и „Нота” Књажевац

ХАРМОНИЈА



8 - 10. 
разред

Мирјана Живковић – Хармонија
Властимир Перичић – Наука о хармонији

КОНТРАПУНКТ
9. разред Вокални контрапункт-Мирјана Живковић
10. 
разред

Инструментални контрапункт – Мирјана Живковић

ИСТОРИЈА МУЗИКЕ СА УПОЗНАВАЊЕМ МУЗИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ
7 – 9. 
разред

Ј. Андреис, Хисторија музике I, II и III
Роксанда Пејовић, Историја музике I, II
Соња Маринковић, Историја музике
Б. Радовић, Мала историја музике

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ
9 – 10. 
разред

Душан Сковран / Властимир Перичић – Наука о музичким облицима

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
10. 
разред

Избор из записа средњовековне музике
Шлезингер: Игре за оркестар
Станковић: избор дела за клавир, („Што се боре мисли моје“), обраде народних 
мелодија за хор, избор из духовне музике (Литургија)
Јенко: Увертира „Косово“, избор из хорске музике
Толингер: „Косовка“ за хор и оркестар (одломци)
Маринковић: избор из соло песама, хорова и Кола, избор из духовне музике.
Мокрањац: анализа Руковети, Козара и Приморских напјева, избор из духовне 
музике (Литургија, Опело)
Бинички: одломци из опере „На уранку“, избор из хорске музике
Коњовић: преглед опера (од „Кнеза од Зете“ до „Отацбине“), сцене и одломци из 
„Коштане“, избор из соло песама, хорске музике („Враголан“), избор из камерне 
музике. Симфонија це-мол
Милојевић: избор из соло песама, клавирске музике и хорске музике („Муха и 
комарац“), Интима за гудачки оркестар, балет „Собарева метла“, одломци
Христић: одломци из балета „Охридска легенда“, избор из соло песама, хорова. 
Опело у бе-молу, ораторијум Васкресење (одломци)
Славенски: Балканофонија, Соната релићоза, избор из хорова („Вода звира“), 
квартети („Песме моје мајке“), Симфонија оријента (одломци)
Стојановић: минијатуре за виолину и клавир, избор из виолинских концерата
Логар: нумера из опере „Покондирена тиква“ и балета „Златна рибица“
Милошевић: избор из дела
Ристић: избор из симфонија (II и VIII)
Љ.Марић: одломци из „Песама простора“ и Византијског концерта
С.Рајичић: 3. Клавирски концерт, одломци из опере „Симонида“, избор из 
минијатура за клавир
В. Мокрањац: одломци из симфонија, избор из клавирске музике („Одјеци“)
Обрадовић: Микросимфонија, одломак из Концерта за виолончело.
Д. Деспић: избор из клавирске музике
Радовановић: одломак из Аудиоспацијала
Максимовић: избор из вокалне музике
М. Михајловић: Ноктурни, „Шта сањам“
Трајковић: Арион за гитару и гудаче. Куленовић: Буги за клавир и оркестар. Јевтић: 
избор из концертантне музике



З. Ерић: Cartoonзa гудaчe и чeмбaлo

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА
4 – 6. разред Вивалди, Плејел, Моцарт, Телеман, Хендл, Корели, Вивалди, Иванчић, 

Соркочевић, Славенски, Тајчевић, Ђеминијани, Лили, Рамо, Бах, Данкла, Мазас, 
Берио, Стојановић, Дворжак, Брамс, Кампањоли, Волфрат, Тартини, Бокерини, 
Барток, а по потреби и разни комади и етиде, у договору са наставницима 
главних предмета.

7.
разред
-виолина-

Oркeстaрскe студиje зa виoлину, I свeскa,Mилoрaд Ђурић, („Нoтa“, Књaжeвaц, 
1979).

7. разред
-виола-

Oркeстaрскe студиje зa виoлу, I свeскa, Пeтар Ивaнoвић, („Нoтa“, Књaжeвaц, 
1979).

7. разред 
-виолончело-

Oркeстaрскe студиje зa виoлoнчeлo, I свeскa, Рeља Ћeткoвић, („Нoтa“, 
Књaжeвaц, 1979).

7.разред
-контрабас-

Oркeстaрскe студиje зa кoнтрaбaс“, I дeo, Вojин Дрaшкoци и Jуриj Пoчeвски.

8.разред
-виолина-

Oркeстaрскe студиje зa виoлину I свeскa, Mилoрaд Ђуричић („Нoтa”, Књaжeвaц, 
1979).

8.разред
-виола-

Oркeстaрскe студиje зa виoлу, I свeскa, Пeтар Ивaнoвић („Нoтa“, Књaжeвaц, 
1979).

8.разред
-виолончело-

Oркeстaрскe студиje зa виoлoнчeлo, I свeскa, Рeља Ћeткoвић („Нoтa“, Књaжeвaц,
1979)

8.разред
-контрабас-

Oркeстaрскe студиje зa кoнтрaбaс, I дeo, Вojин Дрaшкoци и Jуриj Пoчeвски.

9.разред
-виолина-

Oркeстaрскe студиje зa виoлину, свeскa I и II, Mилoрaд Ђуричић, („Нoтa”, 
Књaжeвaц, 1979)

9.разред
-виола-

Oркeстaрскe студиje зa виoлу, I свeскa“, Пeтар Ивaнoвић („Нoтa“ Књaжeвaц, 
1979).

9.разред
-виолончело-

Oркeстaрскe студиje зa виoлoнчeлo, I свeскa, Рeља Ћeткoвић („Нoтa”, Књaжeвaц,
1979).

9.разред
-контрабас-

Oркeстaрскe студиje зa кoнтрaбaс, I дeo, Вojин Дрaшкoци и Jуриj Пoчeвски.

10.разред
-виолина-

Oркeстaрскe студиje зa виoлину, II свeскa, Mилoрaд Ђуричић („Нoтa”, 
Књaжeвaц, 1979).
Другa литeрaтурa кoja oдгoвaрa пo зaхтeвимa и oбиму.

10.разред
-виола-

Oркeстaрскe студиje зa виoлу, I свeскa, Пeтар Ивaнoвић („Нoтa”, Књaжeвaц, 
1979)

10. разред
-виолончело-

Oркeстaрскe студиje зa виoлoнчeлo, I свeскa, Рeља Ћeткoвић („Нoтa”, Књaжeвaц,
1979).

10.разред
-контрабас-

Oркeстaрскe студиje зa кoнтрaбaс, I дeo, Вojин Дрaшкoци и Jуриj Пoчeвски.
Поред наведеног, треба обрађивати, повремено, делове композиција из програма 
за главни инструмент, камерну музику и оркестар – по избору наставника 
наведених предмета.

УВОД У АРАНЖИРАЊЕ
9-10.разред Ученици уз асистенцију професора бирају једноставне композиције на чијем 

аранжирању самостално или у групи раде.
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА – општњобразовна настава
Наставни
предмет

Број
часова

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. СВЕГА

Српски језик

П
 

185 185 185 148 148 111 108    1070

Р
 

185 185 185 148 148 113 110    1074

Српски језик и
књижевност

П
 

       108 111 105 324

Р
 

       103 113 101 317

Енглески језик

П
 

74 74 74 74 74 74 72 72 74 70 732

Р
 

75    74 75 74 72 72 73 67 75 65 722

Немачки језик  
П   

 
 

 37 37 36 36 37 35 218

Р
 

    36 36 36 32 37 34 211

Ликовна
култура

П
 

37 37 37 37 37 37 36    258

Р
 

37 37 37 37 37 37 36    258

Природа и
друштво

П
 

  74 74       148

Р
 

  75 73       148

Свет око нас

П
 

74 74         148

Р
 

74 74         148

Биологија  

П
 

    74 36 36 36 37  220

Р
 

    72 37 36 33 36  214

 
Историја

П
 

    37 74 36 36   183

Р
 

    37 72 35 34   178

Историја са
историјом
културе и

цивилизације  

 
П

        74  74

Р         73  73

 
Географија

П
 

    37 74 36 36   183

Р
 

    36 73 37 34   180

Физика П      37 36 36 37  146



 

Р
 

     37 37 34 34  142

 Хемија

П
 

      36 36   72

Р
 

      37 35   72

 Математика

П
 

111 111 111 111 74 74 72 72   736

Р
 

113 111 113 111 74 73 73 69   737

  
Психологија

П
 

         70 70

Р
 

         64 64

 Социологија

П
 

         35 35

Р
 

         35 35

 
Филозофија

П
 

         35 35

Р
 

         34 34

 
Физичко

васпитање
 

П
 

74 74 74 74 74 74 72 72 74 70 732

Р
 

74 74 74 74 75 74 74 68 74 67 728

 
Информатика и

рачунарство
 

П
 

    37 37 30 30 37  171

Р
 

    36 34 36 32 36  174

 
 

Корективна
гимнастика

 

П
 

37 37 37 37 37 37 36 36 37 35 366

Р
 

36 36 36  36 35 36 32 34 35 33 349

Грађанско
васпитање

П
 

37 37 37 37       148

Р
 

36 36 37 36      145

Верска настава

П
 

    37 37 36 36 37 35 218

Р
 

    36 36 36 36 36 36 216

 
УКУПНО:

П
 

629 629 629 592 703 739 678 642 555 490 6286

Р
 

630 627 630 590 694 730 688 611 549 469 62
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ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА 
у школској 2018/2019.години

Весна Андрејић, наставник разредне наставе I и III разреда

Допунска настава  је  реализована  са  циљем да  помогне  одређеним  ученицима да  савладају
проблеме у читању и писању. Било је пуно индивидуалног рада са ученицима који су спорији у
савладавању програма и код којих је било потребно развити радне навике.
Додатна  настава  је  код  малих  ученика  била  заступљена  у  реализацији  тематских  часова  и
корелацијама које су изискивала посебну активност ученика. Деца су била посебно мотивисанаи
задовољна планираним активностима.

Јована Тодоровић, наставник разредне наставе II и IV разреда

Основни разлог, због кога су часови допунске наставе неопходни за ученике Школе за музичке
таленте јесте то што Наставни план и програм ове школе предвиђа три часа математике, а исти
програм се обрађује са пет часова недељно. Ови часови помажу ученицима  и наставнику да што
сигурније прођу и савладају градиво, као и да имају више часова за вежбање. Часови допунске
наставе  су,  углавном  планирани  за  наставу  математике,  али  и  за  остале  садржаје  других
предмета,  када  је  то  потребно.  Током ове школске године  одржано је  36   часова  допунске
наставе за други разред, а у четвртом је одржано 70 часова. Овим часовима присуствовали су
сви ученици другог и четвртог разреда и током ових часова обрађујемо све оно што је неопходно
да се  што боље савладају садржаји, на којима радимо на редовним часовима.

Татјана Петровић, наставник енглеског језика

Додатна настава је одржавана петком у 13 часова. Одржано је 32 часа током школске 2018/2019.
године. Додатну наставу је похађало четрнаест ученика деветог разреда. На часовима су рађене
презентације у Power Point-u и прављени панои на тему музичких инструмената,  биографија
познатих  композитора,  уметничких  праваца,  биографија  познатих  енглеских  и  америчких
књижевника  и  њихових  дела.  Имали  смо  заједнички  час  са  наставником  српског  језика  и
књижевности  на  коме  је  приказана  презентација  о  животу  познатог  америчког  писца  Е.
Хемингвеја на енглеском језику и обрада лектире ''Старац и Море'' на српском језику. Ученици
су израдили пано са цитатима из Хемингвејевих дела. Гледали смо филмове о историји Велике
Британије и о историји музике.

Драгослава Констандиновић, наставница физичког васпитања

У  току  школске  2018/2019.  у  настави  физичког  васпитања  није  било  класичне  додатне  и
допунске наставе, јер су ученици имали велико интаресовање за секције и слободне активности.
Такмичили су се у атлетици, стоном тенису, шаху и ишли на пливање.  То је била њихова и
додатна и допунска настава поред свих секција којима су се током године бавили.



Весна Антић, наставник српског језика и књижевности

Ученици су ове школске године показали интересовање да учествују на литерарним конкурсима
и  за  те  активности  смо  користили  додатно  време.  На  конкурсе  смо  слали  поезију  коју
самостално  пишу ученици  петог  и  старијих  разреда.  Било  је  право  задовољство  бити  им
подршка и саветодавац у настајању малих уметничких дела. Често сам их преслушавала и у
изражајном читању сопствених стихова јер је све у вези са личним стваралаштвом захтевало
посебну храброст и посвећеност. Било је право чудо одговорити на четири конкурсна захтева
током школске године, чак и са једном ученицом посетити књижевни клуб у нашем граду и
представити се најновијом песмом, али литарарни труд наших ученика је ове школске године
баш то захтевао.
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Термини годишњих, завршних и пријемних испита
школска 2018/19.година

Термин Активност/предмет Разред

13.04.2019.
године

Пробни завршни испит из математике 8. разред

14.04.2019.
године

Пробни завршни испит из српског језика 8. разред

Петак,
10,   17.   24. и

31.5.2019.године

Припрема за пријемни испит
(психолози, васпитачи, наставник солфеђа)

Понедељак,
27.5.2019.године

Годишњи, завршни и
пријемни испит за средњу школу

Солфеђо

6. и 10.разред

Уторак,
28.5.2019.године

Теорија музике 6. разред

Српски језик и књижевност - матурски испит 10.разред

Среда,
29.5.2019.године

Камерна музика - годишњи и матурски испит 6. и 10. разред

Четвртак,
30.5.2019.године

Инструмент -
годишњи и пријемни за средњу школу

6.разред

Читање с листа 10.разред

Понедељак,
3.6.2019.године

Контрапункт 10.разред

Упоредни клавир завршни разред

Уторак,
4.6.2019.године

Хармонија 10. разред

Среда,
5.6.2019.године

Читање с листа 4-9.разред

Музички облици 10.разред

Четвртак,
6.6.2019.године

Национална историја музике 10.разред

Историја музике
7. разред



Петак,
7.6.2019.године

Главни предмет / Инструмент
- матурски испит-

дипломски
10.разред

Петак,
7.6.2019.године

Крајњи рок за објављивање резултата
пријемног испита за средњу школу

Субота,
8.6.2019.године

Пријемни испит За све разреде

Понедељак,
10.6.2019.године

Упоредни клавир 1-3.година учења

Среда,
12.6.2019.године

Камерна музика 4 - 5. и  7 - 9.разред

Четвртак,
13.6.2019.године

Инструмент
виола, виолончело и контрабас 1-9.разред

Петак,
14.6.2019.године

Инструмент
виолина

1-9.разред

Субота,
15.6.2019.године

Крајњи рок за обавештавање
о резултатима пријемног испита

Понедељак,
17.6.2019године

Историја музике 7-9.разред

Уторак,
18.6.2019.године

Солфеђо
1-5. разреда и 7-

9.разреда

Среда,
19.6.2019.године

Контрапункт/Хармонија/Музички облици 9./8-9./9.разред

Четвртак,
20.6.2019.године

Камерна музика- други рок

Петак,
21.6.2019.године

Инструмент – други рок

Субота,
22.6.2019.године

Теоријски предмети – други рок
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Такмичења и награде ученика

Такмичење „Art of Strings“, Крагујевац 16 – 19.12.2018.

Класа наставника Божидара Радосављевића, виолина:

Јелена  Трипковић 1. разред  98 поена I/2

Ариф Кобилић 3. разред 90.4 поена I/6

Лара Киш 4. разред 90 поена I/2

Николина Маричић 9. разред 94 поена I/4

Класа наставника Оливере Милић – Хиршер, виолина:

Анђела Ђорђевић 1. разред 94.25 поена I/5

Марија Станковић 1. разред 96.4 поена I/3

Класа наставника Милице Младеновић, виолина:

Срђан Вељковић 7. разред 95.8 поена I/3

Сара Ристановић 8. разред 95.8 поена I/2

Класа наставника Игора Васиљевића, виолина:

Јована Смиљанић 8. разред 89 поена II

Јован Митровић 10. разред 94 поена I

Класа наставника Милоша Симића, виола:

Марко Милорадовић 10. разред 94 поена I/1

Сашка Богдановић 10.  разред 93.33 поена I/2

Класа наставника Немање Живановића, виола:

Маша Јовановић 7. разред 96 поена I/1

Марко Марић 8. разред 85.4 поена II/1

Јована Ковачевић 9. разред 93 поена I



Класа наставника Невене Бусарац, виолончело:

Михајло Јовановић 1. разред 99.38 поена I

Дамир Карић 3. разред 100 поена Лауреат

Жељко Тамбурић 6. разред 98.68 поена I

Кристина Антић 7. разред 98 поена I

Нађа Младеновић 8. разред 90.20 поена I

Валентина Лучковић 9. разред 97 поена I

Класа наставника Жељка Ивовића, виолончело:

Мима Мајсторовић 10. разред 88 поена II

Класа наставника Ели Крстеве, виолончело:

Вук Пјевовић 2. разред 94.25 поена I

Петра Липановић 7. разред 90 поена I

Јелисавета Чачић 9. разред 87.80 поена II

Такмичење „Бинички“ Београд 18.03.2019.

Класа наставника Немање Живановића, виола:

Лена Зорић 2. разред 100 поена Лауреат

Такмичење „Примавера“ Бјељина, Р. Српска 21 – 24.03.2019.

Класа наставника Милице Младеновић, виолина:

Марта Медан 4. разред 95.33 поена I/1

Урош Адамовић 6. разред 92 поена I/5

Сара Ристановић 8. разред 98 поена I/2

Класа наставника Драгутина Младеновића, виолина:

Ника Шуља 1. разред 99 поена I/1

Дуња Стојковић 7. разред 100 поена I/1



Републичко такмичење Београд 07 – 09.04.2019.

Класа наставника Драгана Мирчића, камерна музика и велики оркестар:

Стојанка Пешић
Јована Смиљанић

Марија Божић
Петра Липановић

7. разред
7. разред
7. разред
7. разред

97.33 I/2

Николина Маричић
Милана Трујановић
Сашка Богдановић

Катарина Буљанчевић

9. разред
9. разред

10. разред
9. разред

99.33 I/1

Јован Митровић
Петар Радивојевић

Петра Атанасијевић
Марко Милорадовић
Мима Мајсторовић

10. разред
9. разред

10. разред
10. разред
10. разред

95.67 I/5

ВЕЛИКИ ОРКЕСТАР
Школе за музичке

таленте

7 – 10. разред 99.33 поена лауреат

Класа наставника Милоша Чорлије, камерна музика:

Бојана Шеровић
Нађа Комленић

Елена Богдановић
Жељко Тамбурић

5. разред
4. разред
5. разред
6. разред

100 поена I/1

Марта Медан
Урош Адамовић
Мина Станковић

6. разред сви
99 поена I/1

Дуња Стојковић
Надежда Ђорђевић
Љубица Бићанин
Вељко Станковић

7. разред сви
97.33 поена I/3

Матија Спасојевић
Милица Митровић

Лука Радојковић
Милан Ђокић

7. разред сви
99 поена лауреат

Сара Ристановић
Ања Јанковић

Маша Јовановић
Кристина Антић

8. разред
8. разред
7. разред
7. разред

100 поена I/1



Класа наставника Жељка Ивовића, мали оркестар:

МАЛИ ОРКЕСТАР 
Школе за музичке 
таленте

3 – 6. разред 99 поена I/1

Отворено    школско  такмичење  гудача   „  Владимир  Ђорђевић  “   Београд
17.04.2019.

Класа наставника. Божидар Радосављевић, виолина:

Јелена  Трипковић 1. разред  100 поена I/1 лауреат

Ариф Кобилић 3. разред 99.33 поена I/1 лауреат

Ања Јанеш 6. разред 97.83 I/1 лауреат

IX  M  еђународно  такмичење  гудача Ниш   18 – 25.04.  2019.

Класа наставника Божидара Радосављевића, виолина:

Јелена  Трипковић 1. разред  95.20 поена I/7

Ариф Кобилић 3. разред 89.40 поена II/6

Лара Киш 4. разред 95.20 поена I/4

Марија Јанковић 8. разред 93.20 поена II/1

Николина Маричић 9. разред 95.80 поена I/3

Класа наставника Данице Гавриловић, виолина:

Марко Ђорђевић 4. разред 91 поен II/2

Елвис Трујановић 6. разред 94 поена II/1

Милана Трујановић 9. разред 95.8 поена I/3

Петар Радивојевић 9. разред 97 поена I/2

Класа наставника Оливере Милић – Хиршер, виолина:

Анђела Ђорђевић 1. разред 94.25 поена II2

Нађа Комленић 4. разред 97 поена I/3



Класа наставника Милице Младеновић, виолина:

Даница Ковачевић 4. разред 98.4 поена I/2

Марта Медан 4. разред 93.4 поена II/3

Бојана Шеровић 5. разред 97.2 поена I/2

Урош Адамовић 6. разред 96.2 поена I/3

Срђан Вељковић 7. разред 95.4 поена I/5

Сара Ристановић 8. разред 98.4 поена I/1

Класа наставника Драгутина Младеновић, виолина:

Ника Шуља 1. разред 95.2 поена I/6

Александра Ђокић 3. разред 96.2 поена I/5

Ивана Шеровић 3. разред 91.4 поена II/5

Стојанка Пешић 7. разред 95.4 поена I/6

Матија Спасојевић 7. разред 99.2 поена I/1

Дуња Стојковић 7. разред 100 поена I специјална

Јована Удовић 8. разред 99 поена I /1

Ања Јанковић 8.разред 97.6 поена I/1

Класа наставника  Милоша Симића, виола:

Елена Богдановић 5. разред 98 поена I/1

Лука Радојковић 7. разред 98 поена I/1

Љубица Бићанин 8. разред 87.25 поена II/4

Марија Божић 8. разред 86.75 поена II/5

Сашка Богдановић 10. разред 96 поена I/2

Марко Милорадовић 10. разред 89.25 поена II/2

Класа наставника Немање Живановића, виола:

Марко Марић 8. разред 92.25 поена II/2

Класа наставника Боже Сарамандића, виолончело:

Драгош Тамбурић 8. разред 97 поена I/2



Класа наставника Невене Бусарац, виолончело:

Михајло Јовановић 1. разред 98.25 поена I

Дамир Карић 3. разред 98.50 поена I

Жељко Тамбурић 6. разред 97 поена I

Кристина Антић 7. разред 98 поена I

Валентина Лучковић 9. разред 93 поена II

Класа наставника Ели Крстеве, виолончело:

Дарија Срејић 4. разред 90.25 поена II

Јелисавета Чачић 9. разред 83.25 поена III

Класа наставника Душана Здравковића, контрабас:

Димитрије Радивојевић 6. разред 100 поена Специјална

Милан Ђокић 8. разред 100 поена Специјална

Вељко Станковић 8. разред 98.25 поена I

Љубиша Поповић 8. разред 94 поена II

Такмичење „Talents of Europe“  Долњи Кубин, Словачка 28.04.2019.

Класа наставника Милице Младеновић, виолина:

Сара Ристановић 8. разред / Прва етапа

Класа наставника Драгутина Младеновић, виолина:

Матија Спасојевић 7. разред / II

Дуња Стојковић 7. разред / Прва етапа

Класа наставника  Немања Живановић, виола:

Маша Јовановић 7. разред / I

Такмичење „Ј. Коцијан“ Усти над Орлици, Чешка 30.04 – 03.05.201  9.



Класа наставника Милица Младеновић, виолина:

Марта Медан 4. разред / Прва етапа

Урош Адамовић 6. разред / Прва етапа

Класа наставника Драгутина Младеновића, виолина:

Матија Спасојевић 7. разред / Прва етапа

4. Такмичење гудача   „Војислав - Лале Стефановић“ Ужиц  е 03.05.2019.

Класа наставника Оливере Милић - Хиршер, виолина:

Лазар Ристовић 3. разред 100 поена I

Класа наставника Игора Васиљевића, виолина:

Хана Танасковић 3. разред 100 поена I

Јована Смиљанић 6. разред 100 поена I

Надежда Ђорђевић 7. разред 100 поена I

Јован Митровић 10. разред 100 поена I  лауреат

XIV    Фестивал  гудача  ''Стрингфест''   16 – 19.05.  2019.

Класа наставника Божидара Радосављевића, виолина:

Јелена  Трипковић 1. разред  96 поена I/4

Ариф Кобилић 3. разред 95 поена I/6

Лара Киш 4. разред 95 поена I/13

Марија Јанковић 8. разред 73.67 поена Похвала

Николина Маричић 9. разред 72.33 поена Похвала

Класа наставника Оливере Милић – Хиршер, виолина:

Анђела Ђорђевић 1. разред 96 поена I/5

Лазар Ристовић 3. разред 95 поена I/7

Нађа Комленић 4. разред 95.67 поена I/7

Класа наставника Милице Младеновић, виолина:

Даница Ковачевић 4. разред 95.33 поена I/5



Марта Медан 4. разред 97 поена I/4

Бојана Шеровић 5. разред 99 поена I/1

Урош Адамовић 6. разред 99.33 поена I/3

Срђан Вељковић 7. разред 94.67 поена II/1

Класа наставника Драгутина Младеновића, виолина:

Ника Шуља 1. разред 97 поена I/3

Александра Ђокић 3. разред 99 поена I/1

Ивана Шеровић 3. разред 94 поена II/1

Стојанка Пешић 7. разред 97 поена I/5

Матија Спасојевић 7. разред 99.33 поена I/2

Класа наставника Игора Васиљевића, виолина:

Јована Смиљанић 6. разред 91 поен II

Надежда Ђорђевић 7. разред 86.67  поена II

Јован Митровић 10. разред 76 поена III

Класа наставника Милоша Симића, виола:

Елена Богдановић 5. разред 95.67 поена I/1

Марија Божић 8. разред 98 поена I/1

Лука Радојковић 7. разред 95 поена I/3

Класа наставника Немање Живановића, виола:

Маша Јовановић 7. разред 97.67 поена I/2

Јована Ковачевић 8. разред 90 поена II/3

Класа наставника Боже Сарамандића, виолончело:

Драгош Тамбурић 8. разред 95.67 поена I/2

Катарина Буљанчевић 9. разред 97.33 поена 1/1

Класа наставника Невене Бусарац, виолончело:

Михајло Јовановић 1. разред 98 поена I

Дамир Карић 3. разред 97 поена I

Жељко Тамбурић 6. разред 95.68 поена I



Кристина Антић 7. разред 94 поена II

Валентина Лучковић 9. разред 95.68 поена I

Класа наставника Жељка Ивовића, виолончело:

Мима Мајсторовић 10. разред 86.67 поена II

Класа наставника Ели Крстеве, виолончело:

Петра Липановић 7. разред 83 поена III/1

Класа наставника Душана Здравковића, контрабас:

Милан Ђокић 8. разред 98 поена I

Вељко Станковић 8. разред 92 поена II

Вања Црнобрња 9. разред 91 поен II

Класа наставника Милоша Чорлије, камерна музика:

Бојана Шеровић
Нађа Комленић

Елена Богдановић
Жељко Тамбурић

5. разред
4. разред
4.разред
6. разред

97.33 поена I/1

Марта Медан
Урош Адамовић
Мина Станковић

6. разред сви
95 поена I/2

Сара Ристановић
Ања Јанковић

Маша Јовановић
Кристина Антић

8. разред
8. разред
7. разред
7. разред

98 поена I/1

Међународно такмичење „Postaccini“ Фермо, Италија 18 – 25.05.2019.

Класа наставника Драгутин Младеновић, виолина:

Јована Удовић 8. разред / Прва етапа

Међународно  натјецање  виолиниста   „  Фрањо Крежма  “   Винковци,
Р. Хрватска   20 – 24.05.2019.



Класа наставника Божидара Радосављевића, виолина:

Ариф Кобилић 3. разред 95.80 поена I/2

Николина Маричић 9. разред 99.20 поена I/1  лауреат такмичења

Такмичење „Млади Виртуоз“ Београд 22 – 29.05.2019.

Класа наставника Ели Крстеве, виолончело:
Андреј Милеуснић 1. разред 100 поена лауреат

ТАКМИЧЕЊА ИЗ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ 

„6. Такмичење солфеђиста“ Ниш  19.05.2019.

Класа наставника Ирене Младеновић Милошевић, солфеђо:

Теона Јовановић 4. разред 97 поена I

Мина Николић 4. и 5. разред 100 поена лауреат

Теона Јовановић
Мина Николић

4. разред
4. и 5. разред

99 поена I

Динка Миљковић 5. разред 99 поена I

Мина Станковић 6. разред 100 поена I

Ања Јанеш 6. разред 100 поена I

Мина Станковић
Ања Јанеш

6. разред
6. разред

100 поена I

Стојанка Пешић 7. разред 100 поена I

Стојанка Пешић
Петра Липановић

7. разред
7. разред

100 поена I



„Такмичење младих солфеђиста“ Пожаревац 8 – 9.03.2019.

Класа наставника Ирене Младеновић Милошевић, солфеђо:
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ФАКУЛТЕТИ КОЈЕ СУ НАШИ МАТУРАНТИ  ( у школској 2018/19.години) 
УПИСАЛИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

1. Јован Митровић – виолина, класа проф. Игора Васиљевића:

„Hochschule für Musik Saar “ у Зарбрикену, Немачка (професор Гордан Николић)

2. Сашка Богдановић – виола, класа проф. Милоша Симића:

Конзерваторијум „Richard Wagner“ у Бечу, Аустрија (професор Eugeniy Chevkenov)

3. Марко Милорадовић – виола, класа проф. Милоша Симића:

„Факултет Музичке уметности“ у Београду, Србија (професор Љубомир 
Милановић)

4. Петра Атанасијевић – виола, класа проф. Немања Живановић:

„Факултет Музичке уметности“ у Београду, Србија (професор Немања 
Марјановић)

5. Мима Мајсторовић – виолончело, класа проф. Жељко Ивовић:

„Факултет Музичке уметности“ у Београду, Србија (професор Срђан 
Сретеновић)
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Уручене дипломе ученицима на општеобразовној и музичкој
настави

За  одличан  успех  и  примерно  владање  на  општеобразовној  и  музичкој  настави  у  школској
2018/2019. години похваљени су следећи ученици:

УЧЕНИЦИ 1. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

      1. Магдалена Стаменковић

УЧЕНИЦИ 2. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

      1. Даница Гајић

УЧЕНИЦИ 3. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Анђела Ђорђевић
2. Михајло Јовановић
3. Николина Јовановић
4. Мира Марковић
5. Андреј Милеуснић
6. Моника Мусић
7. Марија Станковић
8. Леона Стојадиновић
9. Максим Радивојевић
10. Јелена Трипковић
11. Ника Шуља

УЧЕНИЦИ 4. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Александра Ђокић
2. Лена Зорић

УЧЕНИЦИ 5. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Кобилић Ариф
2. Ковачевић Даница
3. Ненадовић Дуња
4. Радивојевић Марија
5. Ристовић Лазар
6. Шеровић Ивана

УЧЕНИЦИ 6. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Теона Јовановић



2. Лара Киш
3. Нађа Комленић

УЧЕНИЦИ 7. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Бојана Шеровић
2. Динка Миљковић
3. Елена Богдановић

УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Марта Медан
2. Урош Адамовић
3. Дарија Срејић
4. Јована Смиљанић
5. Стојанка Пешић
6. Жељко Тамбурић
7. Мина Станковић
8. Ања Јанеш

УЧЕНИЦИ 9. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Љубица Бићанин
2. Софија Вучовић
3. Надежда Ђорђевић
4. Маша Јовановић
5. Петра Липановић

УЧЕНИЦИ 10. РАЗРЕДА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ

1. Сара Ристановић
2. Вељко Станковић
3. Марко Марић
4. Марија Јанковић
5. Драгош Тамбурић
6. Милан Ђокић
7. Марија Кали
8. Јована Ковачевић

УЧЕНИЦИ ПРИПРЕМНОГ РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Даница Гајић
2. Уна Милетић
3. Магдалена Станковић

УЧЕНИЦИ 1. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Анђела Ђорђевић
2. Михајло Јовановић



3. Николина Јовановић
4. Мира Марковић
5. Андреј Милеуснић
6. Максим Радивојевић
7. Марија Станковић
8. Леона Стојадиновић
9. Јелена Трипковић
10. Ника Шуља

УЧЕНИЦИ 2. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Лена Зорић
2. Ариф Кобилић

УЧЕНИЦИ 3. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ  НАСТАВИ

1. Александра Ђокић
2. Ариф Кобилић
3. Дуња Ненадовић
4. Марија Радивојевић
5. Лазар Ристовић
6. Хана Танасковић

УЧЕНИЦИ 4. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Теона Јовановић
2. Лара Киш
3. Даница Ковачевић
4. Нађа Комленић
5. Мина Николић

УЧЕНИЦИ 5. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Елена Богдановић
2. Динка Миљковић
3. Дарија Срејић
4. Бојана Шеровић

УЧЕНИЦИ 6. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Урош Адамовић
2. Ања Јанеш
3. Марта Медан
4. Мина Станковић

5. Жељко Тамбурић

УЧЕНИЦИ 7. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Маша Јовановић
2. Надежда Ђорђевић
3. Вељко Станковић
4. Петра Липановић



5. Милан Ђокић
6. Кристина Антић
7. Дуња Стојковић
8. Софија Вучовић
9. Љубица Бићанић
10. Лука Радојковић
11. Марија Божић
12. Милица Митровић

УЧЕНИЦИ 8. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Јанковић Марија
2. Тамбурић Драгош
3. Марић Марко
4. Ђокић Милан
5. Станковић Вељко
6. Удовић Јована
7. Кали Марија
8. Ковачевић Јована

УЧЕНИЦИ 9. РАЗРЕДА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ

1. Николина Маричић
2. Валентина Лучковић
3. Катарина Буљанчевић
4. Вања Црнобрња

75

КОНЦЕРТНА ДЕЛАТНОСТ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
ред.
бр.

датум
место

одржавања
учесници

1.
14. септембар
2018. године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

Као  госта  смо  имали  младог  пијанисту  Андрију
Мамутовића, из Ниша а у класи проф. А. Седрдара –
ФМУ, Београд.

2.
18 – 25. октобар

2018. године

Кина,
Нањ Инг,
Шангај

Гостовање наше школе и наступ камерног састава: М.
Јанковић,  В.  Лучковић,  С.  Богдановић  и  К.
Буљанчевић,  који је припремио прф. Драган Мирчић
а поводом пријатељске сарадње. Делегацију Школе је
предводила директор школе Данијела Јовић.

3.
25. октобар

2018. године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

Маестро  Јован  Колунџија  и  Никола  Зарингер  су
одржали реситал - концерт. Тим поводом маестро је
одржао  и  отворен  час  са  матурантом  Јованом
Митровићем, класа И. Васиљевић.

4.
14. новембар
2018. године

Београд
Гварнеријус

Приређен  је  концерт  солиста  и  камерног  састава.
Учествовали су селектовани ученици наше Школе.



5.
26. новембар
2018. године

Београд
САНУ

Приређен  је  концерт  солиста  и  камерног  састава.
Учествовали су селектовани ученици наше Школе.

6.
6. децембар
2018. године

Београд
САНУ

Солистички  Концерт  ученика:  Николина  Маричић  /
виолина, класа Б. Радосављевић и Јован Митровић /
виолина,  класа  И.  Васиљевић.  Клавирски  сарадник:
М. Пап.

7.
6. децембар
2018. године

Смедеревска
Паланка
Галерија
модерне

уметности

У организацији КЦ града Параћина и наше Школе,
организован је концерт матуранта: Миме Мајсторовић
/  виолончело,  класе  проф Ж.  Ивовића уз  клавирску
сарадњу професора К. Хаџи-Антић Татић. Изведен је
програме  који  ће  презентовати  као  део  матурског
рада.

8.
13. децембар
2018. године

Крушевац
Мала сала

крушевачког
позоришта

У организацији КЦ града  Крушевца и  наше школе,
организован  је  концерт  матуранта:  Ј.  Митровић  и
Сашка Богдановић уз  клавирску сарадњу професора
М. Пап и Ј. Николић. Они су извели програме који ће
презентовати  као  део  свог  матурског  рада.  Класе
професора И. Васиљевић и М. Симић.

9.
12. децембар
2018. године

Параћин
КЦ, Галерија

У сарадњи са КЦ града Параћин, приређен је концерт
класа  професора:  Б.  Радосављевић  и  М.  Симић.
Наступали су ученици: Ј. Трипковић, А. Кобилић, Л.
Киш,  Н.  Маричић  и  М.  Милорадовић,  виола  –
матурант. Клавирски сарадници: М. Пап и Ј. Николић

10.
12. децембар
2018. године

Бор
МШ

Миодраг
Васиљевић

Матурант  виолискиња  Петра  Атанасијевић  је  уз
подршку  свог  проф.  Н.  Живановића,  госта  М.
Јовановић /  виола и клавирског сарадника  проф. З.
Гавриловића,  организовала  солистички  концерт  на
коме је извела део програма матурског испита.

11.
14. децембар
2018. године

Ћуприја
МШ Д.
Сковран

Матурски испит – камерни састави. По први пут су
наступали  у  свечаном  издању  матуранти  камерне
музике. ( класа проф. Д. Мирчић).

12.
15. децембар
2018. године

Ћуприја
МШ Д.
Сковран

Дипломски / сонате – солисти. Наступали су сви наши
матуранти,  уз  клавирску  подршку  наших
корепетитора.  Испиту  је  присуствовала  проф.  са
ФМУ, М. Мисита.

13.
22. децембар

2018. године ,

Ћуприја
МШ Д.
Сковран

У сарадњи  са  КЦ  града  Ћуприје,  организован  је  и
одржан  Свечани  концерт  поводом  Јубилеја  и  45
година рада Школе за музичке таленте. Тим поводом
су  се  публици  представили  солисти  са  малим  и
великим  оркестром  Школе  и  програмом:  Д.  Попер,
Реквијем оп.66; Ј. Брамс, Мађарска игра бр5 и бр.6; С.
Божић,  На младу недељу;  А. Вујић,  Српско коло;  С.
Божић,  Поглед  са  Калимегдана;  П.И.  Чајковски:
Валцер из  серенаде  за  гудаче  оп.  48;  С.  Божић,
Подибарски жал

14. 24. децембар
2018.године ,

Београд
Велика сала
Задужбине

У организацији наше Школе и фондације Добар глас,
одржан  је  Свечани  концерт  поводом  Јубилеја  и  45
година  рада  наше  установе.  Пред  многобројном



Илије М.
Коларца

београдском публиком а уз подршку и бивших наших
ученика,  приказали  смо  програм  спремљен  за  ову
свечаност. У раду и припрми оркестара учествовали
су  професори:  Д.  Мирчић  и  Ж.  Ивовић.  У  оквиру
програма  наступали  су  солисти:  В.  Кленковски,
кларинет и квартет у саставу: Д. Ђорђевић, вл.чело, В.
Лучковић,  вл.чело,  Ј.  Чачић,  вл.чело и  Н.  Маричић,
клавир

15.
25 – 1. март
2019. године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

Ученици и  наставници школе су имали прилику да
током  другог  полугодишта  прате  Мајсторски  курс
проф Тобијаса Штосијека / виолончело. Приређен је и
Завршни  концерт  курса,  као  и  концерти  самог
предавача.  Курс  је  активно  пратило  преко  10
полазника.  Сарадња  је  подржана  клавирским
сарадником. М. Пап и Ј. Николић.

16.
27 – 1. март
2019. године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

Паралелно се одвијао по трећи пут и Мајсторски курс
проф. Дарка Коџаса / виолина. Приређен је Завршни
концерт курса. Курс је активно пратило 12 полазника.
Сарадња  је  подржана  клавирским  сарадником.  М.
Пап.

17.
8. март

2019. године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

Поводом  Дана  жена,  уз  сарадњу  камерног  састава
Школе,  организован  је  концерт  пијанисте  Николе
Ђокића, класе А. Сердара, ФМУ Београд.

18.
18 - 20. март
2019. године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

Током овог  месеца  пратили смо  и  Мајсторски  курс
проф.  Мирослава  Павловића  /  виолина.  У  оквиру
радионице,  М.  Павловић  је  радио  са  Малим  и
Великим  оркестром  Школе,  као  и  са  многим
камерним  саставима.  Сарадња  је  подржана
клавирским сарадником. М. Пап.

19.
24 - 27. март
2019.године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

По  први  пут  Школа  је  угостила  проф.  Стефана
Попова  /  виолончело.  На  курсу  је  учествовало  8
полазника а у садржају радионице смо присуствовали
Јавном часу овог искусног педагога.

20.
26. март
2019. год

Пожаревац
МШ С.

Мокрањац

Ученик седмог раз. Срђан Вељковић / виолина, је уз
клавирску  сарадњу  проф.  Ј.  Николић  и  госта  С.
Ристановић, приредио концерт у својој бившој школи.
Класа проф. М. Младеновић.

 21.
27. март

2019.године

Београд
Галерија

РТСа

Указана нам је част да за Радио Београд 2 из студија
уживо преносе снимак, које је уједно био и Концерт.
Учествовао  Влики  оркестар  и  квартет  Школе  у
саставу: Н. Маричић, М. Трујановић, С. Богдановић и
К.  Буљанчевић.  Програм  је  припремио  проф.  Д.
Мирчић.

22.
30. март -1.
април 2019.

године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

Имали  смо  прилику  да  по  први  пут  слушамо
Мајсторски  курс  проф.  Марије  Мисите  /  виолина,
ФМУ Београд. Учествовало је 12 полазника.



23.
31.март – 2.
април 2019.

године

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

Код  нас  у  гостима  је  боравила  Евгенија  Епштајн,
виолинискиња и проф. камерне музике у Сплиту. Њен
курс  је  пратио  велики  број  камерних  састава.
Уприличен  је  и  Завршни  концер  Мајсторске
радионице.

24.
11. април

2019.године

Београд
Галерија
Коларца

У сарадњи са Коларчевом задужбином, сваке године у
ово доба организује се Концерт солиста. Учествовали
су селектовани ученици наше Школе.

25.
13. април

2019.године

Ћуприја
МШ Д.
Сковран

Гостовање  квинтета  „Фашид“  у  нашој  Школи  је
обележио  рад  са  камерним  саставима  и  Концерт  у
МШ Д. Сковран.

26.
14. април

2019.године

Београд
Велика сала
Коларчеве
задужбине

На  Коларцу,  заједничким  наступом  са  квинтетом
Фашид,  указана  је  несвакидашња  прилика  нашим
ученицима. Наступали су: Ј. Удовић, Е. Трујановић, С.
Вељковић, М. трујановић, М. Кали /виолине,
Д.  Тамбурић,  Н.  Младеновић  /виолончело,  М.
Милорадовић /виола и В. Црнобрња /контрабас.

27.
21. април 2019.

год

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

У организацији Школе, угостили смо и чули концерт
бившег ученика Марка Миленковића / виола и Иване
Ружичић / клавир.

28. 9. мај 2019

Ћуприја
Школа за
музичке
таленте

На наше велико задовољсво концерт нам је приредио
ELEBACH  квартет,  састављен  углавном  од  наших
бивљих  ученика.  Они  су  у  класи  наше  бивше
колегинице а сада доц. на ФМУ К. Поповић.

11. мај 2019.
године

Панчево
Народни

музеј

Ученица  шестог  раз.  Марта  Медан/  виолина,  је  у
организацији  града  Панчева  и  уз  подршку  својих
гостију,  приредила  солистички  концер.
Класа проф. М. Младеновић.

29.
12. мај

2019.године

Београд
Велика сала
Коларчеве
задужбине

Гала  концерт  на  Коларцу,  које  организовала
Фондација  „Добар  Глас“,  где  су  наши  ученици
учествовали заједно са најеминентнијим музичарима
Србије.

30.
12 – 14 мај 2019.

године
Београд

СКЦ

Одржан  је  и  четврти  фестивал  -  Квартетијада,  са
наступом  два  ансамбла  показан  је  висок  ниво
извођења ових састава: Arcocro и Bellarte. Припремио
проф. М. Чорлија

31.
13.мај

2019.године
Ћуприја
МШ Д.
Сковран

Гостовање квартета са Горданом Трајковићем
и рад са ученицима, вечерњи концерт у Градској сали
„Душан  Сковран  је  причинило  задовољство  како
учесницима , тако и публици Ћуприје.

26. мај

Београд
Парохијски

дом цркве Ал.
Невски

Кроз  дугогодишњу  сарадњу  са  храмом  и  у  знак
захвалности према проф. М. Николићу,  наша школа
једном годишње приређује концерт. Јован Митровић
је  у  то  име  одржао  солистички концерт. Клавирски
сарадник је била М. Пап.



29. мај
2019. године

Београд
МШ

Ј. Славенски

Јован  Митровић,  виолиниста,  у  класи  проф.  И.
Васиљевића, је уз подршку клавирског сарадника М.
Пап приредио солистички концерт .

32.
29. мај

2019. год

Бор
МШ

Миодраг
Васиљевић

Матурант  виолискиња  Петра  Атанасијевић  је  уз
подршку  свог  проф.  Н.  Живановића,  госта  Ј.
Ковачевић / виола и клавирског сарадника  проф. З.
Гавриловића,  организовала  солистички  концерт  на
коме је извела програм матурског испита.

33.
30. мај 2019.

године

Смедеревска
Паланка
Народни

музеј

Мима  Мајсторовић,  виолончело,  у  класи  проф.  Ж.
Ивовића,  приредила  је  солистички  концерт  и  тиме
најавила свој матурски испит. Клавирски сарадник је
била проф. Ј. Николић.

34.
31. мај

2019. године
Параћин

Галерија КЦ

Поводом завршних магистарских испита, приређен је
солистички концерт два наша ученика виоле: Сашке
Богдановић и  Марка Милорадовића,  из  класе  проф.
М. Симића. Клавирски сарадник, проф. Ј. Николић

35.
5. јун

2019. године

Ћуприја
МШ Д.
Сковран

Јован  Митровић,  виолиниста,  у  класи  наставника
Игора  Васиљевића,  је  уз  подршку  клавирског
сарадника  Милице   Пап  и  гошће  С.  Богдановић  /
виола, приредио солистички концерт и тиме најавио
свој матурски испит.

36.
07. јун

2019. године
Ниш

Ученица осмог разреда Дуња Стојковић / виолина, је
уз клавирску сарадњу  Јоване Николић и госта Марте
Медан / виолина, приредила концерт у својој бившој
школи. Класа наставнице Милице Младеновић

37.
20. јун

2019. године
Београд
САНУ

Ученица осмог разреда, Јована Удовић / виолина, је уз
госта  Матеју  Спасојевића,  приредил  концерт. Класа
наставника Драгутина Младеновића.

38.
21. јун

2019. године

Београд
Галерија
Артгет

Ученица осмог разреда, Јована Удовић / виолина, је уз
госта  Матеју  Спасојевића,  приредил  концерт. Класа
наставника Драгутина Младеновића.

39.
20 – 24. јун

2019. године
Италија

На позив  маестра Игора Коретија,  чланови Великог
оркестра  са  наставником  Драганом  Мирчићем,  у
пратњи директора Школе, Данијеле Јовић, гостовали
су у Италији. Концерт је одржан у покрајини Бел Уно,
у великој препуној цркви.

40.
4 -7. јул

2019. године
Ћуприја

Учешће  на  новооснованом  фестивалу  музичке
изузетности „Раванелиус“ у Ћуприји. Поред Великог
оркестра,  који  је  припремио  наставник   Драган
Мирчић,  а  као  солиста  наступио  наш  уметнички
руководилац  Драган  Ђорђевић,  који  је  и  уметнички
директор  фестивала.  Учешћа  су  узели  Роман  и
Милена  Симовић,  Роберт  Лакатош,  Лазар  Милетић,
Владимир Милошевић, Марко Милетић.
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Извештај о стручном усавршавању ван установе
 наставника општеобразове наставе

Весна Андрејић, наставник разредне наставе, I и III разред
Јована Тодоровић, наставник разредне наставе, II и IV разред

1. Представљање књига за децу Снежане Јешић и Луције Тасић, Факултет педагошких
наука  Јагодина,  4.10.2018.  године  (3  бода),  организација  Друштво  учитеља  Јагодина  –  наст.
разредне наставе Јована Тодоровић ;

2.  Трибина  „Играње  улога  у  функцији  развијања  знања  и  животних  вештина
деце/ученика“,  Факултет  педагошких наука Јагодина,  4.10.2018.  године  (1  бод), организација
Друштво учитеља Јагодина – наст. разредне наставе Јована Тодоровић;

3. Скупштина Друштва учитеља Јагодина (седамнаеста), делегат, Факултет педагошких
наука Јагодина, 22.12.2018. године – наст. разредне наставе Јована Тодоровић;

4. Међупредметни приступ настави и учењу и развој  компетенција ученика, Школа за
музичке таленте Ћуприја, 17.02.2019. године, компетенција К2, приоритетна област П3, 8 бодова
- наст. разредне наставе Јована Тодоровић и Весна Андрејић;

5.  Зимски сусрети учитеља,  програм струч.усавршавања „ Дидактичке игрице за децу
паметнице“,  организација  Друштво  учитеља  Јагодина,  ОШ  „Љубиша  Урошевић“  Рибаре,
23.02.2019. године, компетенција К3, приоритетна област П3, 8 бодова – наст. разредне наставе
Јована Тодоровић и Весна Андрејић;

6.  Стручни  скуп  Пројектна  настава  –  искуства  из  прве  године  примене,  Факултет
педагошких наука Јагодина, организација Друштво учитеља Јагодина, Школска управа Јагодина,
ОШ „Рада Миљковић“ Јагодина,  30.05.2019. године – наст. разредне наставе Јована Тодоровић.

Весна Тирменштајн, наставник историје

1. Од самовредновања до екстерног вредновања, каталошки број 639, К4, П3 ; водитељи
др Јелена Стаматовић, мр Александа Милошевић и Данијела Негројевић, у ОШ ,, Ђура Јакшић“
у Ћуприји 8 сати

2. „Претпоставке успешне наставе“, 8 сати
3. Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика, Каталошки

број 480, К2, П3 ; водитељи др Биљана Стојановић, мр Валерија Живковић, мр Марина Остојић,
у ШЗМТ у Ћуприји, 8 сати

4. Програм за остваривање програма наставе и УЧЕЊА за други циклус основних школа
и Гимназија, 24 сата

5. Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања

Анкица Ђорђевић, наставник хемије

1.  24.  11.  2018.  године  :  Семинар:  ,,Од  самовредновања  до  екстерног  вредновања“.
Каталошки  број  639,  К4,  П3  ;  водитељи  др  Јелена  Стаматовић,  мр  Александа  Милошевић,
Данијела Негројевић, у ОШ ,, Ђура Јакшић“ у Ћуприји, 8 сати.

2. 17. 02. 2019. године : Семинар: ,,Међупредметни приступ настави и учењу и развој



компетенција ученика“. Каталошки број 480, К2, П3 ; водитељи др Биљана Стојановић, мр
Валерија Живковић, мр Марина Остојић, у ШЗМТ у Ћуприји, 8 сати.

3.  23.  02.  2019.  године :  Семинар:  ,,Савремени облици евалуације  у  настави  хемије“.
Каталошки број 818, К2, П3 ; водитељи проф др Мирјана Сегединац, др Душица Родић, Саша
Хорват, Доц. др Тамара Рончевић у Пољопривредној школи у Свилајнцу, 8 сати.

Драгослава Костандиновић, наставник физичког и здравственог васпитања

1. 17.02.2019. ,Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика,  
Каталошки број 480, К2, П3 ; водитељи др Биљана Стојановић, мр Валерија Живковић, мр 
Марина Остојић, у ШЗМТ у Ћуприји, 8 сати

2. 24.04.2019. У организацији СПОРТСКОГ САВЕЗА-ЋУПРИЈА-учествовала на 
Спортској трибини са темом „Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и 
васпитања - увод у спорт“

3. 30.8.- 1.9. 2019. год. присуствовала стручном предавању и приказу дигиталног 
уџбеника  - Удружење педагога физ. васпитања у сарадњи са Српским савезом организује 
ЛЕТЊУ ШКОЛУ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ  на тему “Савремене тенденције у настави 
физичког васпитања“- Лепенски вир, Доњи Милановац

Илија Најдановић, наставник социологије

1. „Обука за наставу грађанског васпитања“, Центар за стручно усавршавање, Чачак,
23. 3.2019. године;

2. „Вршњачко насиље – Боље спречити“, ПУ Врачар, вртић „Бисер“, Београд, 10.4.2019.
године

3. “Пројектна настава – искуства из прве године примене“, Факултет педагошких наука,
Јагодина, 30. 5. 2019. године

Ана Николић, наставник немачког и енглеског језика

1. Обука за наставнике страних језика за примену нових програма наставе и учења који су
усмерени на процес учења и на исходе, одржано у ОШ “Ђура Јакшић” у Ћуприји 29. и 30. јуна 
2019. године.

2. 17. 02. 2019. године : Семинар: ,,Међупредметни приступ настави и учењу и развој
компетенција ученика“. Каталошки број 480, К2, П3 ; водитељи др Биљана Стојановић, мр
Валерија Живковић, мр Марина Остојић, у ШЗМТ у Ћуприји, 8 сати.

3. 10.10.2019. Презентација о инклузији и ИОП -у за интерну обуку, Гимназија, 2 часа
4. 21.2.2019. Обука за коришћење електронског дневника, Гиманзија, 2 часа

Татјана Петровић, наставник енглеског језика

1. Обука за наставнике страних језика за примену нових програма наставе и учења који су
усмерени на процес учења и на исходе, одржано у ОШ “Ђура Јакшић” у Ћуприји 29. и 30. јуна 
2019. године.

2. 17. 02. 2019. године : Семинар: ,,Међупредметни приступ настави и учењу и развој
компетенција ученика“. Каталошки број 480, К2, П3 ; водитељи др Биљана Стојановић, мр
Валерија Живковић, мр Марина Остојић, у ШЗМТ у Ћуприји, 8 сати.



Ивана Гавриловић, наставник географије

1. “Дигитални атлас“ – 15.10.2018. презентација
2. 17. 02. 2019. године : Семинар: ,,Међупредметни приступ настави и учењу и развој

компетенција ученика“. Каталошки број 480, К2, П3 ; водитељи др Биљана Стојановић, мр 
Валерија Живковић, мр Марина Остојић, у ШЗМТ у Ћуприји, 8 сати.

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности
 

1.  1 – 3.02.2019. године Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског
језика и књижевности Филолошки факултет Универзитета у Београду, ЗУОВ, каталошки број
програма 713, 24 бода

2.  17.  фебруар  2019.  године  ,,Међупредметни  приступ  настави  и  учењу  и  развој
компетенција  ученика“  Каталошки  број  480,  К2,  П3  ;  водитељи  др  Биљана  Стојановић,  мр
Валерија Живковић, мр Марина Остојић, у ШМТ у Ћуприји, 8 бодова

3. 30. мај 2019. године Пројектна настава – искуства из прве године примене, Факултет
педагошких наука у Јагодини

4. 20 - 21.08.2019. Исходи у настави - Јагодина, 24 бода.

Извештај о стручном усавршавању ван установе наставника
музичке наставе

11 – 13.01.2019. године – Семинар: „УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА“, Тим „Психокод“
(К3 П4), просторије ШЗМТ, 22 бода

 18 наставника музичке наставе, директор, помоћник директора, стручна служба

11.03 – 09.04.2019. године – Семинар: „МУЗИКА УЗ ПОМОЋ РАЧУНАРА“, електронски, 
Образовно – креативни центар, (К1 П1), 32 бода

 Ели Крстева, наставник виолончела

17. 02. 2019. године : Семинар: ,,Међупредметни приступ настави и учењу и развој
компетенција ученика“.  (К2, П3), просторије ШЗМТ 8 бодова

 4 наставника музичке наставе
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Извештај о раду разредних старешина општеобразовне наставе

У школској 2018/2019. години реализивано је 37 разредних часова за сваки разред, први и трећи .
На  часовима  су  обрађиване  различите  теме,  оне  које  су  предвиђене  Наставним  планом  и
програмом,  али  и  оне  теме  које  су  биле  актуелне  у  одређеном  тренутку.  Бавили  смо  се
анализирањем  успеха  и  дисциплине,  савладавањем  треме  и  страхова,  учили  смо  како  да
пружимо помоћ другима и зашто је то важно, зашто је важан тимски рад, итд. Часовима су
присуствовали сви ученици првог и трећег разреда.
Одржана  су три  родитељска  састанка,  чије  су теме  биле  успех,  дисциплина  и  напредовање
ученика, а на самом почетку школске године упознавање са родитељима нових ученика, као и
упознавање са правилима рада у школи и дому.
Током школске године био је  реализован велики број  активности,  излет  и  посета  манастиру
Св.Петка на  Грзи,  посета  манифестацији „Ноћ истраживача“,  посета  Народном позоришту у
Београду,  неколико  посета  вртићу  „Лептирић“.  Припадници  ПУ  у  Ћуприји  одржали  су
предавања за ученикe првог разреда на различите теме везане за безбедност ученика.

Весна Андрејић (и замена Вера Џелатовић) наставници разредне наставе
I и III разред

У школској  2018/2019.  години реализивано је  37  разредних  часова за  сваки  разред,  други  и
четврти . На часовима су обрађиване различите теме, оне које су предвиђене Наставним планом
и  програмом,  али  и  оне  теме  које  су  биле  актуелне  у  одређеном  тренутку. Бавили  смо  се
анализирањем  успеха  и  дисциплине,  савладавањем  треме  и  страхова,  учили  смо  како  да
пружимо помоћ другима и зашто је то важно, зашто је важан тимски рад, по чему је Школа за
музичке таленте посебна и другачија, како се припремити за концерт и јавни наступ... Часовима
су присуствовали сви ученици другог и четвртог разреда, различитим данима.
Са једним учеником четвртог разреда обављан је појачан вспитни рад у коме су учествовали
васпитач његове васпитне групе, стручни сарадници, разредни старешина, родитељи.
Одржана  су три  родитељска  састанка,  чије  су теме  биле  успех,  дисциплина  и  напредовање
ученика, а на самом почетку школске године упознавање са родитељима нових ученика, као и
предочавање правила рада у школи и интернату школе.
Током школске године био је  реализован велики број  активности:  излет  и посета  манастира
Св.Петка на Грзи, посета Ноћи истраживача, посета Народног позоришта у Београду, неколико
посета  вртићу  „Лептирић“.  Припадници  ПУ  у  Ћуприји  одржали  су  предавања  за  ученике
четвртог разреда на различите теме.

Јована Тодоровић, наставник разредне наставе
II и IV разред



У школској  2018/2019. години, у петом разреду одржано је 36 часова одељенског старешине.
Часови су одржавани  петком, петог часа.
Одрађене су све планиране теме, а акценат  је стављен на прилагођавање нових ученика, на
њихово прихватање од стране осталих, на узајамну помоћи у учењу као  и на адаптацији свих
ученика  раду са новим наставницима.
У  току  2018/2019  школске  године,  у  деветом  разреду  одржано  је  36  часова  одељенског
старешине Часови су одржавани петком, четвртог часа.
Све планиране теме су обрађене . Највише времена и пажње је посвећено  правилима понашања,
одговорности ученика и сузбијању порока попут пушења и алкохолизма.

Татјана Петровић, наставник енглеског језика
Разредни старешина V и IX разред

Током  школске 2018/19.године радили смо по утврђеном плану активности, с тим да су актуелне
теме постајале доминантније, у односу на план, кад су ученици то захтевали или су имали неки
проблем.  Са  шестим  разредом  сам  имала  39  часова  разредног  старешине,  индивидуалне  и
групне часове у зависности од потреба ученика. Са десетим разредом имала 33 разредна часа у
складу са планираним темама и активностима. 
Различити  разреди  су  имали  различите  активности  које  су  прилагођене  њиховом  узрасту и
актуелним потребама.

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности
Разредни старешина, VI и X разред

Часови разредног старешине су одржавани једном недељно током школске године, а по
потреби и више пута  у току недеље.  Циљ часа разредног старешине је да подстиче и прати
индивидуални развој ученика и одељења у целини.

На почетку године ученици су упознати са правилима понашања у школи и дому, изабран
је  представник  за  Ученички  парламент  и  председник  одељенског  већа:  Стојанка  Пешић,  8.
разред и Елена Богдановић,7. разред.

Разредни  старешина  је  редовно  пратио  успех  ученика  али  се  посветио  и  решавању
проблема у одељењу на конструктиван начин, мотивисао ученике да буду успешни, указивао на
значај  и  улогу породице,  указивао  на  значај  другарства  у  одељењу и  међусобну сарадњу и
толеранцију, као и тимски рад.

Током  године  обављала  сам  и  индивидуалне  разговоре  са  ученицима  када  сам  сама
проценила  да  је  потребно  или  када  би  они  то  затражили.Посебну  пажњу  посветила  сам
новоуписаним ученицима и њиховој адаптацији.

Остварила  сам  задовољавајућу  сарадњу  са  родитељима  ученика,  кроз  узајамно
обавештавање о свему што је било важно за ученике и њихов правилан развој и напредак.

Због  здравствених проблема,  посебну пажњу сам посветила разговорима са  учеником
осмог  разреда  како  бих  му  пружила  подршку кроз  помоћ  у  учењу, помоћ  у  организацији
дневних активности и обавеза а у сарадњи са осталим ученицима тог разреда.



Нека  од  тема  које  су  обрађиване   на  часовима  разредног  старешине  а  постоје  у  књизи
евиденције, су:
- Другарство и међусобна помоћ међу ученицима,
- Основни принципи и методе учења,
- Развијање осећаја за заједнички живот,
- Хармонија у одељењу и шта је дискриминација и вршњачко насиље
- Пороци (дрога, алкохол, пушење) и улога породице
- Поштујући себе, поштујем и друге
- Ученичке акције и иницијативе у слободно време, aктивно учешће у секцијама

Драгослава Костандиновић, наставник физичког васпитања
Разредни старешина, VII и VIII разред



86

Извештаји о раду секција

У школској 20018/19.години  одржан је 31 час рецитаторско- драмске секције. У рад секције
било је укључено 12 ученика.
У првом полугодишту организоване су следеће представе:  Успавана лепотица,  Новогодишњи
драмски текст, рецитали за приредбу поводом Светог Саве. Израђивани су панои поводом Дана
жена, Дана планете, Светског дана воде.
Иако у другом полугодишту није било приредби, наставили смо рад на усавршавању вештине
казивања стихова и неких одабраних драмских текстова.
Обрађивали  смо  песме  Драгана  Лукића,  Добрице  Ерића,  Јована  Јовановића  Змаја,  Бранка
Радичевића, Момчила Тешића, као и драмске текстове из уџбеника и часописа ,,Витез“, драмске
текстове Бранислава Нушића. Радили смо на одабиру текстова за наредну школску годину.
На часовима секције, вежбали смо индивидуално и групно писање и казивање стихова.

Весна Андрејић и Вера Џелатовић, наставник разредне наставе, I и III разред

У школској 20018/19.години  одржано је 33 часа рецитаторско- драмске секције. У рад секције
било је укључено 6 ученика.
У првом полугодишту организоване су следеће представе:  Успавана лепотица,  Новогодишњи
драмски текст, рецитали за приредбу поводом Светог Саве. Израђивани су панои поводом Дана
жена,  Дана  планете,  Светског  дана  воде.   Иако у  другом полугодишту није  било  приредби,
наставили смо рад на  усавршавању вештине казивања стихова и неких одабраних драмских
текстова.
Обрађивали  смо  песме  Десанке  Максимовић,  Драгана  Лукића,  Добрице  Ерића,  Јована
Јовановића Змаја, Бранка Радичевића, Момчила Тешића, као и драмске текстове из уџбеника и
часописа,  „Витез“, драмске текстове Бранислава Нушића. Радили смо на одабиру текстова за
наредну школску годину.
На часовима секције, вежбали смо индивидуално и групно писање и казивање стихова.
На крају школске 2018/2019. године одржано је укупно 33 часа.

Јована Тодоровић, наставник разредне наставе, II и IV разред

Секцијом  енглеског  језика  су  обухваћени  ученици  трећег  разреда,  али  су  се  повремено
прикључивали и ученици четвртог, другог и првог разреда. Секција је реализована понедељком/
уторком у 13 часова. Одржано је укупно 36 часова.
На секцији ученици су читали часописе или књижице, слушали приче прилагођене њиховом
нивоу познавања енглеског језика, учили песмице.
Ученици  су  на  секцији  спремили  представу са  луткама  ''  Тhe  Queen  of  the  Island''  коју  су
приказали током Дечје недеље. Организовали су плес под маскама за ''Неlloween''.
За  новогодишњу представу ученици су спремили представу на  енглеском са  пуно енглеских
песмица. 
На паноима у холу школе окачене су новогодишње честитке на енглеском. 



Поводом Дана Жена ученици су правили честитке и изложили их у холу школе. 
Поводом Дана планете земље одрађена је корелација са предметима: ликовна култура, познавање
природе и српским језиком.

Татјана Петровић, наставник енглеског језика

Ученици од l-X разреда су редовно учествовали у раду секција једном недељно, по утврђеном
распореду, и тиме изражавали своју креативност, јачали моторичке способности, усавршавали
естетику, ритам, јачали вољу, самопоуздање, навикавали се на тимски рад. 
Ради ефикаснијег рада ученици су подељени у четири узрасне групе. Током рада показали су
велико интересовање за секције и остале слободне активности које сам реализовала, а такође су
узели  велико учешће  и  на  приредбама  које  су организоване  у  школи  као  и  такмичењима у
атлетици и стоном тенису.
Кроз рад секције са ученицима је реализован: фолклор, плес, стони тенис, ритмичка гимнастика,
фудбал, бадминтон.
ОД l-lV разреда секција је радила једном недељно а понекад и ван устаљеног распореда када су
ученици  били  слободни.  Са  овим  ученицима  радила  сам  на  увежбавању  ритма,  правилном
држању  тела  као  и  на  естетици  и  лепом  васпитању.  Такође  сам  са  ученицима  обрађивала
елементарне  игре  јер  је  научно  доказано  да  деца  која  се  играју  боље  памте,  имају  већу
концентрацију и пажњу.
Организоване су:

Шетње/паркић/ и игре на снегу и елементарне игре и полигони спретности,
РИТМИКА/Вежбе са вијачом, траком и обручем уз музичку пратњу а користио се и видео
ФОЛКЛОР - Обрађивала су се кола и основни кораци и кореографије с посебним освртом

на правилно држање тела.
„Оро се вије“, „Коло води Васа“,“Дивна, Дивна“,“Прођи Миле“,“Играле се делије“...
ПЛЕС -„Сиртаки“- кореографија, чиме су се за Дан дечије недеље представили као гости

у  вртићу  “Лептирић“,  обрађивали  су  се  основни  кораци  и  кореографије  из  „Енглеског
валцера“,“Беби танго“, игра у паровима “Ча,ча,ча“ и остале плесне игре по избору као што је
„Денс“ уз видео.
Такође су учествовали на Општинском такмичењу у атлетици где су се пласирали за окружно
такмичење али због музичких активности нису били у могућности да се такмиче.
Дечаци овог узраста су учествовали  на Општинском такмичењу  у стоном тенису и постигли
добре резултате.
V и VI разред- ученици су показали посебно интересовање и било је задовољство радити са
њима.  Дечаци  су  често  играли  стони  тенис  и  фудбал/вођење  лопте,  шут  унутрашњим  и
спољашним рисом,  дриблинг, игра  фудбал са  правилима где  им се  скретала пажња на  „фер
плеј“/,  а  такође  су  учествовали  у  Фолклору  и  неким  плесним  играма  заједно  са
девојчицама.Такође су учествовали на Општинском такмичењу у атлетици и стоном тенису.
Реализовано на секцијама:

БАДМИНТОН - игра у паровима,
ФОЛКЛОР - „Ђурђевица“, “Бангавела“,Моравац“/оссновни и укрштен корак/,...
ПЛЕС - „Сиртаки и „Салса“,  Касина“/елементи/ и игра у паровима,
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА - Вежбе са траком и лоптом уз музичку пратњу и разне

кореографије.
Ученици су такође у слободном времену и на секцијама увежбавали елементе из кошарке и
рукомета лакшом лоптом/вођење лопте, додавање од тла у парове и тројке са променом места,



кошаркашки двокорак,  скок шут  из  места  и  кретања,  појединачно,  скос  шут  и  чеони шут  у
рукомету...
Ученице петог разреда су на секцији увежбавале вежбу са лоптом што су приказале на приредби
поводом обележавања Светог Саве. Ученици Ариф Кобилић /скок у даљ друго место/ и Марко
Ђорђевић су учествовали на такмичењу у стоном тенису и атлетици као и Нађа Комленић- скок
у даљ/друго место.
Vll и Vlll разред - Ученици овог разреда су се изузетно трудили и показали велико интересовање
не само за ову секцију већ и за драмску, рецитаторску и остале па су често узимали активно
учешће и у корелацијама које су професори држали. Такође су ми помагали у кореографијама
које смо заједно правили, израда паноа“Жене у спорту“ и „Спортови на води и у води“и много
тога. Обрађено је:

ПЛЕС-„СалсаРуеда“,  “Твист“  /што  су  и  приказали  на  Новогодишњој
приредби/,“Танго“/држање тела,основни кораци,плес у пару/,

ФОЛКЛОР- Обрађивала се:
“Србијанка“ , “Чачак“,“Моравац“/кореографија/,“Шано душо“,“Влашке игре“ са топотом...
 РИТМИКА-Вежбе са лоптом уз музичку пратњу и са вијачом/кореографије, рад на лепом
држању тела и естетици/вежбе са обручем.
На часу секције  смо  често говорили о  деформацијама кичменог стуба,  /видео  презентација-
корективне вежбе/бавили се и темама из здравственог васпитања,значају витамина у исхрани
,имунитет, пубертет и промене како у физичком смислу тако и у промени понашања и лепом
васпитању.
 lX и X разред- Ученици ових разреда су такође показали интересовање за секције али мање у
односу на остале ученике због активности на музичком плану и концертним делатностима.
 На секцијама се обрађивало:
ФОЛКЛОР-„Лесквачка  четворка““Моравац“/кореографија/,“Влашки  позив“,“Ужичка
чарлама“,“Чачак“/кореографија/ и „Врањанске игре“,

ПЛЕС-„Румба“  ,“Танго“,“Валцер“/игре  у  паровима  и  самосталне  кореографије  од
научених елемената/,

РИТМИКА-Слободан  састав  са  чуњевима  уз  музичку  пратњу  од  научених
елемената/самосталне кореографије и групне/,

СТОНИ ТЕНИС И ФУДБАЛ- игра са правилима.
 На  часовима  секције  често  су  се  провлачиле  теме  из  здравственог  васпитања:  Правилна
исхрана,  опасности  неадекватних  дијета  и  њихове  последице,  значај  физичке  активности  за
правилан раст и развој младог организма.
Такође  сам  организовала  ученицима  предавање  на  тему  „Дијабетес  као  последица  физичке
неактивности и неправилне исхране “.
Предавање је одржала докторка из Завода за јавно здравље.
Од слободних активности ишли смо на пливање колико је време то дозвољавало јер су ученици
ове године били доста ангажовани на музичкој настави. У зимском периоду смо доста времена
проводили на снегу и организовали игре на снегу.

Драгослава Костандиновић, наставник физичког васпитања



36 часова драмске секције, 24 часа рецитаторске секције

Припрема и реализација у периоду (6.9.201 – 7.10.2018 – 14.11.2018)
1. Проналажење и копирање текста
2. Успавана лепотица – Р. Кнежевић
3. Подела текста
4. Подела улога
5. Читање и припремање улога
6. Појединачне пробе
7. Вежбање
8. Дикција и акценат у већ наученом тексту
9. Кретање по простору предвиђеном за приредбу
10. Проба костима
11. Увежбавање и склапање целине
12. Заједничке пробе
13. Вежбање целокупног текста са свим местима која траже посебну пажњу
14. Израда сценографије
15. Декорација
16. Аранжирање целокупног простора и ликова
17. Музика и специјални ефекти
18. Генерална проба
19. Израда плаката за хол школе о ауторки и глумцима
20. Гостовање са представом
21. Чекање гостију са представом
Ангажовани ученици петог разреда: Хана Танасковић, Ивана Шеровић, Марија
Радивојевић и Мина Станковић, ученица осмог разреда.
Обележавање Нове године 28.12.2018. у 17.00
Припремање  представа:  Коста  Трифковић  „Избирачица“  и  „Европска  заврзлама“  у  периоду
14.11.2018 - 28.12.2018.
1. Проналажење адекватног текста, читање деци;
Коста Трифковића – Избирачица
Европска заврзлама, текст колегинице из техничке школе у Параћину
2. Припрема и подела текста
3. Подела улога
4. Читање
5. Увежбавање текста
6. Вежбање изговора
7. Учење напамет
8. Вежбање улога
9. Појединачне пробе
10. Заједничке пробе
11. Изговор проблемских места
12. Кретање у простору
13. Вежбање целог текста
14. Генерална проба
15. Комплетирање представе и приредбе

Ангажовани ученици: Марија Божић, Љубиша Поповић и Надежда Ђорђевић.



Ангажовани ученици осмог разреда: Марта Медан, Елвис Трујановић, Урош Адамовић, Мина
Станковић, Стојанка Пешић, Вељко Станковић.

Рецитаторска секција  у периоду 14.1.2019 – 27.1.2019.

1. Одабир рецитација
2. Избор најпогоднијих песама за годиште и интересовање деце
3. Вежбање стихова
4. Говорење напамет научених стихова
5. Дикција
6. Мелодичност
7. Покрет
8. Припрема најаве за приредбу
9. Вежбање најаве
10. Уклапање целокупног програма
11. Вежбање целокупног програма
12. Генерална проба
13. Организација   целокупне приредбе, организација тачака и уклапање са хором и 
ритмичким и плесним тачкама.
14.  Израда паноа изложеног у холу школе
Ангажовани ученици: Елвис Трујановић, Урош Адамовић, Жељко Тамбурић, Марта Медан, 
Мина Станковић, Стојанка Пешић, Петра Липановић, Маша Јовановић, Лена Зорић, Елена 
Богданивић, Хана Танасковић, Даница Ковачевић, Ивана Шеровић, Марија Радивојевић, Милана
Трујановић, Теона Јовановић и Лара Киш.  

Рецитаторска секција у обележавање Дана жена, 7/8. 3. 2019. године у 10.00

Припремање и реализација у периоду 1.3.2019 - 8.3.2019.
1. Читање изабраних рецитација,
2. Одабир најлепших
3. Вежбање изговора
4. Учење напамет
5. Дикција
6. Покрет
7. Мелодичност језика
8. Изражајност
9. Тематски час и рецитовање
10. Корелација / светски познате жене

Ангажоване ученице: Дуња Ненадовић, Лара Киш, Теона Јовановић, Елена Богдановић и Бојана 
Шеровић -  говорење научених стихова напамет на тематском часу који је реализован у сарадњи 
Драгославе Констандиновић, Жарка Боровине, Весне Тирменштај и Весне Антић.
Израда плаката од рецитација и слика које се ученицима допадају и двеју самосталних песама 
Дуње Ненадовић и Милане Трујановић; све је представљено у холу школе.

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности
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Извештај о раду разредних старешина на музичкој настави
школска 2018/2019.година

Ирена Младеновић Милошевић, наставник солфеђа
Разредни старешина припремног,  I, II и III  разреда

Током школске године одржано је 32 часа одељенског/разредног старешине. У раду су
постигнуте- реализоване све теме које су планиране Годишњим планом рада.

Као разредни старешина учествовала сам у раду Тима за појачан васпитни рад за петоро
ученика. 

Одржана  су  4  редовна  родитељска  састанка  у  оквиру  планираних  и  2  ванредна.  На
редовним  састанцима  било  је  разговора  о  напредовању  и  дисциплини  ученика.  На  првом
ванредном (последње недеље септембра) било је разговора о адаптацији ученика у школи и дому
(припремни и први разред),  а на другом ванредном родитељском састанку (последње недеље
марта) било је разговора о побољшању дисциплине ученика у школи.

У оквиру ван
наставних активности у месецу мају, реализована је сарадња са Предшколском установом

”Лептирић” (наступ хора и оркестрића нижих разреда).

Ненад Милошевић, наставник упоредног клавира
Разредни старешина IV, V и VI разреда

Током школске године одржано је 32 часа одељенског/разредног старешине. У раду су
постигнуте- реализоване све теме које су планиране Годишњим планом рада.

Као разредни старешина учествовао сам у раду Тима за појачан васпитни рад. Одржана
су 4 редовна родитељска састанка у оквиру планираних, на којима се разговарало о напредовању
и дисциплини ученика.

Жељко Ивовић, наставник виолончела, читања с листа и малог оркестра
Разредни старешина VII разреда

Часови одељенског старешине у седмом разреду музичке наставе држани су сваког понедељка,
за једну групу ученика, а за другу групу ученика сваког уторка. Седми разред је на почетку
школске године бројао 18 ученика, а један ученик је у току школске године прешао у другу
школу. Двоје ученика је похађало два разреда, седми и осми (Милан Ђокић и Вељко Станковић).
Седми разред је завршило 17 ученика. Све теме су обрађене и све активности су реализоване. Са
ученицима који су били у процесу васпитно дисциплинског поступка вођени су и индивидуални
разговори. На крају школске године разредни старешина је поделио неопходну документацију.

Драган Мирчић, наставник камерне музике и великог оркестра
Разредни старешина VIII разреда

Часови одељенског старешине у осмом разреду музичке наставе држани су сваке



среде. Двоје ученика је у току школске 2018/19. похађало два разреда, седми и осми (Милан
Ђокић  и  Вељко  Станковић).  Осми разред  је  завршило  дванесторо  ученика.

Све теме су обрађене и  све планирано је реализовано. Са ученицима који су били у процесу
васпитно  дисциплинског  поступка  рађено  је  и  индивидуално.
На крају школске године разредни старешина је поделио неопходну документацију.

Горан Миљковић, наставник теоријских музичких предмета
Разредни старешина IX и X разреда

Часови разредног старешине су одржавани сваке недеље групно, а по потреби и чешће и
индивидуално на иницијативу како разредног старешине тако и ученика. На овим часовима су
обрађиване  теме  предвиђене  за  час  разредног  старешине  и  текући  проблеми  везани  за  рад
ученика (изостанци, напредовање у раду као и други индивидуални проблеми ученика).

На крају школске године су ученицима X разреда подељена сведочанства како за ову, тако
и за претходне године школовања.

Разредни старешина је, такође, одржавао редован контакт са родитељима ученика. Ово је
нарочито било изражено у ситуацијама где је било неопходно веће ангажовање родитеља а ради
бољег напредовања ученика.
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Извештај о раду Стручног већа за општеобразовне предметe  

Стручно веће за општеобразовне предмете се састало шест пута, по записничкој 
евиденцији. 

И поред формално одржаваних седница Већа, постојала је перманентна сарадња свих 
чланова , кроз давање предлога, сугестија и информисања. Тако смо све планиране активности 
успели да реализујемо током ове школске године.

Стручно  веће  за  општеобразовне  предмете   је  започео  са  радом на  почетку школске
године усвајањем плана рада и планирањем својих активности и седница.  План смо преузели из
прошле школске године допунивши га  обележавањима светски утврђених дана обележавања
који су мотивисали како ученике тако и наставнике  на додатна истраживања и ангажовања. 

Реализоване активности Стручног већа су:

 Дан отворених врата градске библиотеке „Душан Матић“  у Ћуприји
Датум: 4.9.2018. посета библиотеци ученика старијих разреда. Организатор Весна Антић.

 Организован одлазак на базен
Датум: 8.9.2018.  Параћин- затворен базен, ученици старијих разреда у организацији Драгославе 
Костандиновић и пратњи Весне Антић.

 „ Матићеви дани “  у нашој школи
Датум: 9. 9.2018.  посета песника Русомира Д. Арсића, читање поезије и потписивање књиге. 
Присутни ученици нижих и старијих разреда.  Координатор Весна Антић.

 Излет на Грзу и посета манастиру Св. Петке у Параћину
Датум: 15. 9. 2018. Драгослава Константиновић организатор излета за све заинтересоване 
ученике; присутне разредне старешине: Весна Андрејић, Јована Тодоровић, Татјана Петровић и 
Весна Антић.

 Манифестација  ,,Ноћ истраживача“, у Медицинској школи  у Ћуприји.
Датум: 28.09.2018. године. Сарадња са установама локалне средине. Међупредметно повезивање
хемија-физика, биологија. Носилац активности: Анкица Ђорђевић, наставник хемије.

Предавање на тему: “Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа”
Датум: 28.9.2018. Предавање за ученике шестог разреда држао је припадник Министарства 
унутрашњих послова из полицијске станице у Ћуприји. Предавању су присуствовале: разредни 
старешина шестог разреда, Весна Антић и наставник разредне наставе, Јована Тодоровић.

 Обележавање Дечје недеље
Датум: 4.10.2018.  представа „Успавана лепотица“  ангажоване наставнице разредне наставе: 
Весна Андрејић, Јована Тодоровић и Весна Антић,  наставник српског језика и књижевности.
Датум: 30.10.2018. извођење представе за госте

 У ритму музике – Организовала Драгослава Костандиновић.
Датум: 8.10.2018. Ученици   I - V раз.  и заинтересовани ученици старијих разреда

 Одржан час у моравском парку 
Датум: 15.10.2018. ангажовани ученици деветог разреда, организатор Весна Антић.

 Општинско такмичење у атлетици / сарадња са Спортским Савезом /
Датум: 16.10.2018. ученици наше школе су постигли добре резултате и позвани на Окружно 
такмичење.
- Ариф Кобилић-скок у даљ - ll место                                            
- Нађа Комленић-скок у даљ - ll место                                              



- Вук Пјевовић-бацање вортекса - ll место                     
- Јелена Трипковић-бацање вортекса - III место
- Марта Медан-трчање 300м. - ll место
- Урош Адамовић-трчање на 100м. - ll место
- Марија Станковић-трчање на 60м. - lll место
- штафета 4x100 /средња школа/ - ll -  Љубица Бићанин, Ања Јанковић, Маша Јовановић и Јована
Удовић
-штафета 4x100м. /средња школа/ - ll - место: Лука Радојковић, Драгош Тамбурић, Андреј 
Мињевић, Милан Ђокић
Носилац активности: Драгпслава Костандиновић, наставник физичког и Јована Тодоровић, 
наставник разредне наставе.

 Обележавање Светског дана здравља
Датум: 18.10.2018. године Ученице 7. разреда и наставница биологије, Душанка Радовановић.

 Општинско такмичење у стоном тенису /сарадња са Спортским Савезом.
Датум: 19.10.2019. Носилац активности: наставница  физичког васпитања, Драгослава 
Костандиновић.

 Презентација искустава стечених на семинарима
Датум: 20.10.2018. Анкица Ђорђевић и Ивана Гавриловић “Од самовредновања до екстерног 
вредновање” уз присуство наставника: Драгославе Костандиновић, Весне Антић и психолога 
Јасне Стојановић. Датум: 5.11.2018,  Ивана Гавриловић  „Дигитални атлас”

 Посета Београду; Народном музеју и Позоришту на Теразијама
Датум: 28.10.2018.  Ученици су организовано обишли Музеј и након тога погледали представу 
„Мистер Долар “ у Позоришту на Теразијама. Посету су реализовале: Весна Андрејић, Татјана 
Петровић, Драгослава Костандиновић и Весна Антић.

 Посета музеју „Хореум Марги“ у Ћуприји   .    
Датум: 15/16. 11. 2018. обилазак поставке слика Уроша Предића. Посету организовали Слађан 
Миленковић, Гордана Радуловић, Татјана Петровић, Весна Антић, Драгослава Костандиновић    

 Корелација физичког васпитања и српског језика и књижевности.
Датум: 17.11.2018. Корелацијом смо реализовали роман „Кад су цветале тикве“ Драгослава 
Михаиловића. Учествовали су ученици осмог и десетог разреда и Љубица Бићанин која је 
инсталирала своју презентацију у кабинету проф. Драгославе Констандиновић.

 Сарадња школе и здравствене установе  ( Општа болница, физијатар др Милан 
Матејић)

Датум: 23.11. и 30.11.2018. преглед кичме због раног откривања деформитета  и организовања 
корективне гимнастике у организацији наставнице физичког васпитања,  Драгославе 
Констандиновић.

 Угледни час здравственог васпитања - Деформације кичменог стуба.
Датум: 26. 11. 2018. Присутни професори: Ана Николић - наставник енглеског језика, Ивана 
Гавриловић - наставник географије, Весна Антић - наставник српског језика и књижевности, 
Татјана Петровић - наставник енглеског језика, Душанка Радовановић - наставник биологије, 
Весна Андрејић - наставник разредне наставе, Жарко Боровина - наставник информатикеи 
физике, Јасна Стојановић - психолог и Ивана Ћирић - психолог.     

 Изложба радова ученика на тему „Јесен“
Датум: 27.11.2018. У активности су учествовали сви ученици од првог до четвртог разреда.
Реализатори: наставник разредне наставе Весна Андрејић, наставник разредне наставе Јована 
Тодоровић

 Наградни литерарни конкурс: “Војник - понос Србије”



Датум: 04.12.2018. Организатор Весна Антић.  Учествовали ученици: Даница Ковачевић, Дуња 
Ненадовић, Матија Спасојевић, Милана Трујановић, Вељко Станковић и Марко Марић.

 Предавање на тему “Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 
непогода”

Датум: 13.12.2018. присутни ученици првог, четвртог и шестог разреда. Предавање је 
организовао Одсек за ванредне ситуације из Јагодине. Присутни: Весна Антић, Јована 
Тодоровић и Ивана Гавриловић.            

 Приредба за родитеље и госте /ученике/ из школе „13 октобар“.
Датум: 14.12.2018. Ову активност организовале су наставнице разредне наставе Весна Андрејић 
и Јована Тодоровић. Ученици наше школе су се креативно представили кроз свирање, глуму, 
певање и плесну тачку са траком у извођењу ученице Данице Ковачевић. Припремила 
Драгослава Костандиновић, наставник физичког васпитања.

 Посета књижевном клубу “Душан Матић” у Ћуприји
Датум: 15.12.2018. Сарадња са организацијом “Поетске позорнице плус”, на којој је ученица  
Милана Трујановић говорила своју песму "Несуђени опроштај". Присуствовала наставник 
српског језика и књижевности, Весна Антић.

 Угледни час „Зимски празници“  са ученицима од првог до четвртог разреда
Датум: 18.12.2018. Реализатори: наставник разредне наставе Весна Андрејић, наставник 
разредне наставе Јована Тодоровић, наставник енглеског језика Татјана Петровић. Присуство и 
активно учешће на угледном часу Драгославе Констандиновић и Весне Антић.

 Посета угледном часу: “Од Плаута до Стерије”
Датум: 20.12.2018. Место: Гимназија у Ћуприји. Присутни ученици петог разреда у 
организацији наставнице српског језика и књижевности Весне Антић.

 Корелација српског и енглеског језика на тему „ Мостови“
Носиоци активности: ученици деветог разреда општеобразовне наставе.
Постер су правили 20.12.2018. и изложили у холу школе.

 Пројекција филма “Друштво мртвих песника“ и “Певајућа улица“.
Датум: 23.12.2018. и 19.1.2019. Реализатор: Илија Најдановић, наставник социологије. Присутни
наставници Весна Тирменштајн, Марија Костић и Жељко Ивовић.

 Свечана академија поводом   150-то годишњице Народне библиотеке ,,Душан 
Матић“ у Ћуприји

Датум: 25. 12. 2018. године у нижој музичкој школи ,,Душан Сковран“ у Ћуприји, сарадња  са 
институцијама локалне самоуправе, подршка ученицима. Присутна   Анкица Ђорђевић, 
наставник хемије

 Учешће на наградном литерарном конкурсу градске библиотеке “Душан Матић” 
у Ћуприји. Датум : 25.12.2018.  Ученица Марија Радивојевић освојила је трећу 
награду на литерарном конкурсу библиотеке “Душан Матић” у Ћуприји, поводом 150 
година постојања. Организатор активности Весна Антић.

 Изложба радова ученика на тему „Зима“
Датум: 28.12.2018. У активности су учествовали сви ученици од првог до четвртог разреда.
Реализатори: наставник разредне наставе Весна Андрејић, наставник разредне наставе Јована 
Тодоровић, наставник енглеског језика Татјана Петровић, наставник ликовне културе Слађан 
Миленковић

 Новогодишња приредба
Датум: 28.12.2018. Ученици петог и шестог разреда. Ангажовани: Драгослава Костандиновић, 
наставник физичког васпитања и Татјана Петровић, наставник енглеског језика, Весна Антић, 
Ана Николић, Весна Андрејић, Јована Тодоровић, Ели Крстева, Ирена Милошевић Младеновић, 
Симонида Пешић.



 Саветовање на тему: Вођење евиденције и издавање јавних исправа у основној 
школи“, Савез учитеља Републике Србије

Датум: 10. 01. 2019. године. Снежана Милојковић (председник), Љиљана Симовић- МПРС, 
Снежана Милошевић-Јешић- руководилац Сектора за предмете од националног значаја у 
амфитеатру   Високе медицинске школе у Ћуприји. Присуство Анкица Ђорђевић, наставник 
хемије.

 Предавање на тему “Безбедно учешће деце у саобраћају”
Датум: 15.1.2019. године. Ученици шестог разреда и разредни старешина Весна Антић.

 Организација Тематског дана посвећеног Светом Сави
Датум: 24.1.2019. Координатор Весна Антић - наставнице разредне наставе Весна Андрејић и 
Јована Тодоровић, наставница историје Весна Тирменштајн и ученик Урош Адамовић. 
Реализатори: наставник разредне наставе Весна Андрејић, наставник разредне наставе Јована 
Тодоровић, наставник енглеског језика Татјана Петровић, наставник српског језика Весна 
Антић, наставник историје Весна Тирменштајн, наставник хемије Анкица Ђорђевић
Присутни (поред реализатора): Драгослава Костадиновић, наставник физичког васпитања и Ана 
Николић, наставник немачког језика

 Светосавска приредба
Датум: 27.1.2019. године. Ангажовани ученици петог, шестог, осмог и деветог разреда и све 
најаве са Машом Јовановић. Координатор приредбе: Весна Антић. Реализатори са 
општеобразовне наставе: наставник разредне наставе Весна Андрејић, наставник разредне 
наставе Јована Тодоровић, наставник енглеског језика Татјана Петровић, наставник физичког 
васпитања Драгослава Костадиновић, васпитач Гордана Радуловић

 Тематски дан - Значајне жене

Датум: 07.03.2019. Ангажовани ученици седмог и осмог разреда.
Припремили наставници општеобразовне наставе: Весна Тирменштајн, наставник историје, 
Весна Антић, наставник српског језика и књижевности, Драгослава Костандиновић, наставник 
физичког васпитања и Жарко Боровина, наставник физике.
Присутни наставници: Ана Николић и Снежана Ђорђевић.

 Израда паноа
Датум: 8.03.2019 наставница Драгослава Констандиновић - Истакнуте жене у спорту у Србији а 
наставница Весна Антић говорила је о истакнутим  женама у књижевности и женама 
књижевницама. 

 Предавање; „Вршњачко насиље – „Облици и превенција“
Датум: 13. 3. 2019. године. Предавачи су били Горан Николић, васпитач и координатор тима за 
заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Жарко Боровина, 
наставник физике и информатике и рачунарства и Илија Најдановић, наставник социологије.

 Округли сто: ,,Интегрисани приступ настави”
15.03.2019. године НОУ тим, потврда, присуство Анкица Ђорђевић, наставник хемије.

 Корелација – Спортови и књижевно дело „ Eп о Гилгамешу“
Датум: 16.03.2019.  Професори: Весна Антић и Драгослава Костандиновић
Корелација: Српски језик и књижевност –Физичко васпитање/историја физичке културе/. 
Присутни ученици осмог и деветог разреда.

 Полиција у служби грађана – пројекат „Основи безбедности деце“
Датум: 21.3.2019. године припадник Министарства унутрашњих послова Србије, из полицијске 
станице Ћуприја, је у склопу пројекта „Основи безбедности деце“одржао предавање на тему 
Полиција у служби грађана. Предавању су присуствовали ученици четвртог и шестог разреда. 
Реализатор наставник разредне наставе Јована Тодоровић

 Тематски дан - Светски дан воде



Датум: 22.03.2019. Активно учешће ученика: петог, седмог и осмог разреда са видео 
презентацијом припремиле наставнице физичког васпитања Драгослава Констандиновић и 
Весна Антић, наставник српског језика и књижевности.

 Презентација дигиталних уџбеника издавача Нови логос
Датум: 26.3. 2019. Презентер издавачке куће Нови логос (Клет, Фреска), Горан Немец из 
Параћина, представио је, свим присутним наставницима новине у вези са дигиталним 
уџбеницима ове издавачке куће. Присутни су били:
1. Весна Антић, наставник српског језика и књижевности
2. Ана Николић, наставник немачког језика
3. Татјана Петровић, наставник енглеског језика
4. Драгослава Костадиновић, наставник физичког васпитања
5. Јована Тодоровић, наставник разредне наставе
6. Драгана Спасојевић, наставник биологије
7. Ивана Гавриловић, наставник географије
8. Душанка Радовановић, наставник биологије
9. Весна Тирменштајн, наставник историје

 Стручни скуп
Приказ примера добре праксе:,,Употреба електронског дневника ( ес Дневник) у образовању“
Датум: 27.03.2019. године. Друштво учитеља Јагодина, основна школа ,,Рада Миљковић“ и 
Центар за иновације и развој курикулума Факултета педагошких наука у Јагодини, у амфитеатру,
присуство Анкица Ђорђевић, наставник хемије

 Предавање “Дијабетес као последица физичке неактивности” у организацији 
наставнице физичког васпитања  Драгославе Костандиновић.

Датум: 4.04.2019.  Реализовала доктор из Завода за јавно здравље у Ћуприји 
 Припреме за матурски плес – Хала спортова у Ћуприји

Датум: 08.04.2019. године. Драгослава Костандиновић, наставник физичког васпитања.
 Реализација пробног завршног испита за ученике осмог разреда

Датум:  12.04.2019.године  и 15.4.2019. године
 Тематски дан: Дан планете Земље

Датум: 22.4.2019. У припреми и реализацији тематског дана учествовали сви ученици од 1. до 4. 
разреда. Реализатори: наставник разредне наставе Весна Андрејић и Јована Тодоровић.

 Огледни час - Светски дан књиге - Хемингвеј - “Старац и море”
Датум: 23.4.2019. године. Носиоци активности: Татјана Петровић, наставница енглеског језика, 
Јован Милинковић, наставник филозофије и Весна Антић, наставница српског језика и 
књижевности. Целокупну активност су пратили панои о делу и PowerPoint  презентација . 
Ангажовани ученици десетог разреда. Корелација енглески језик – српски језик – филозофија
Часу присуствовали: наставник разредне наставе, Јована Тодоровић и психолог Јасна  
Милошевић Стојановић.

 СЕМИНАР на тему: „Физичко васпитање у првом циклусу образовања и васпитања“.
Датум: 24.04.2019. од 12 и 30-15h. Предавач: магистар и професор физичког Горан Петровић. 
Семинар је организован у организацији Спортског савеза Ћуприје. Присутна Драгослава 
Констандиновић, наставница физичког васпитања.

 Матурски плес.
Датум: 7.05.2018. године. Активност реализовала наставница физичког васпитања Драгослава 
Костандиновић.

 Изложба  радова ученика петог рареда -  оног што подсећа на јесен и  превод тих 
речи на немачки језик са наставницом Аном Николић.  Постер за Ноћ вештица и 
превод појмова на немачки језик са наставницом Аном  Николић.



Поводом отварања изложбе ликовних радова ученика  ОШ ,,  Ђура Јакшић“, у 19 сати 
у музеју Horeum Margi, подршка ученицима ШМТ ( Урош Адамовић, Марта Медан, Мина 
Станковић), сарадња, Анкица Ђорђевић.
Датум: 08.05. 2019. године

 Крос
Датум: 10.05.2019.  Већина ученика школе је учествовала. Организацију кроса реализовала 
проф. физичког Драгослава Костандиновић са колегама општеобразовне наставе: Весна Антић, 
Срећко Тимотијевић, Татјана Петровић, Весна Андрејић, Јована Тодоровић. Немања Терзић – 
обезбеђење

 Посета  вртићу „Лептирић“ и основној школи „13. октобар“
Датум: 13.5.2019. Ангажовани:  Драгослава Костандиновић и Ели Крстева, Јована Тодоровић и 
Весна Андрејић.

 Обележавање дана физичке активности са ученицима l-lV  раз.
Датум: 14.05.2019.   Кроз разне елементарне и такмичарске игре са најмлађим ученицима 
обележен је Дан физичке активности у организацији Драгославе Констандиновић.

 Недеља Здравих уста и зуба
Датум: 17.5.2019. године. Поводом Недеље здравих уста и зуба, а у сарадњи са Домом здравља,
ученике од 1. до 4. разреда посетили су стоматолози. Стоматолози су, затим, посетили и ученике 
9. разреда, чији је разредни старешина Татјана Петровић, наставник енглеског језика.
Реализатори: Наставник разредне наставе Весна Андрејић, наставник разредне наставе Јована 
Тодоровић, наставник енглеског језика Татјана Петровић
О својим активностима уредно смо водили записнике и о свему стручну службу која се бави 
прикупљањем информацијама о реализованим активностима за израду Летописа школе.

Весна Антић,
председник Стручног већа за општеобразовне предмете
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНЕ И
ТЕОРИЈСКЕ МУЗИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ

У школској 2018/19. години, одржано је 14 састанака

Време реализације Реализоване активности

ЈУН, АВГУСТ -
СЕПТЕМБАР

Поправни испити: августовски рок
Распоред ученика по класама, ( прерасподела),  класе 
корепетитора, формирање камерних састава
Формирање распореда целокупне наставе: ООН, групна 
теоретска настава, оркестри, индивидуална настава....
Договор рада професора и корепетитора по распореду за 
Камерну салу
Одређивање термина колоквијума и испита, на основу 
Школског календара 2018/19. године
Израда годишњег плана и програма рада по класама 
индивидуалне музичке наставе
Концерти:
Извештаји са протеклих радних кампова
(јул: фестивали АРЛЕММ и Баљшој - Мокра Гора – припрема)

ОКТОБАР

Усклађивање термина: Први колоквијум
Формирани тимови: расподела дужности
Разматрање концертних делатности
Разматрање акредитованих семинара
Пројекти – одабир

НОВЕМБАР
Концертне делатности, термини: САНУ, Галерија Коларца, 
Гварнеријус
1. колоквијум: 2 – 3. новембар (рокови)
Семинари - планирање

ДЕЦЕМБАР - ЈАНУАР  

Извештај са 1. колоквијума – оцене
Колоквијум: 10. разред и камерни састави
Свечани концерти поводом Јубилеја и 45. година рада Школе:
у сали МШ Д. Сковран, Ћуприја и Великој сали Коларчеве 
задужбине, Београд
Пројекти – писање и конкурисање

ФЕБРУАР – МАРТ

Концерти на Коларцу - аудиција
Међународно такмичење гудача, Ниш
Конкурс - интернационална такмичења
(Хрватска, Словачка, Чешка, Италија)
Средства за потребе школе
Мастер класови у Школи
Семинар
Концерти - извештај



АПРИЛ
Извештај са 2. колоквијума
Такмичења: Ниш - резултати
Сређивање школске документације

МАЈ
Такмичења интернационална:
Термини годишњих испита

ЈУН

Термини годишњих испита
Концерти - Радно летовање
Први фестивал: Раванелијус, Ћуприја - припрема
Италија, Белуно - припрема
Детаљни извештај са годишњег испита
Пријем нових ученика , испит из главног предмета
Формирање концертне сезоне за 2019/20.
Планирани састанци – август
План рада Музичког актива за 2019/20 шк.год.

Мајсторски курсеви

Школа за музичке таленте је у школској 2018/19.години организовала и била домаћин 
мајсторских курсева:

 У  периоду  од  27. фебруара  до  01.марта  ове  године  наш  истакнути  виолиниста,  Дарко 
Коџас,професор  и  дугогодишњи  концертмајстор  у  престижним  оркестрима  
земаља западне Европе  одржао  је  мастерклас  у  Школи  за  музичке  таленте.
На  мастеркласу  је  учествовало  11  наших  ученика.  Часови  су  били  у  трајању  од  60 
мин.
Мастерклас  је  одржан  у  склопу  припрема  наших  ученика  за  предстојећи,  мартовски 
колоквијум,  као  и  за  потоња  такмичења  током  пролећа  2019. године.

 У периоду од 18.  до  20.  марта  2019.године  наша  школа  је  угостила  нашег  реномираног
виолинисту  Мирослава  Павловића, који  је  већ  21  годину  концертмајстор  Београдске
филхармоније,  а  бави  се  и  педагошким  радом  на  Академији  уметности  у  Новом  Саду.
У три дана, колико је трајао мастерклас проф. Павловића, њему се представило шест наших
камерних састава из класа наставника Драгана Мирчића и Милоша Чорлије, Велики и Мали
оркестар школе, а трећи дан курса био је резервисан за рад са седморо младих виолиниста из
наше школе. На крају курса одржан је за завршни концерт полазника курса у Камерној сали
школе.
Ово је била сјајна прилика за наше ученике да покажу завидни ниво спремности и да се
додатно  припреме  за  предстојеће  Републичко такмичење  у  Београду. И  управо  су  се  на
завршном концерту и  представили наши такмичари;  Мали и  Велики оркестар  (класе  Ж.
Ивовић  и  Д.  Мирчић),  као  и  пет  камерних  састава  наставика  Чорлије  и  Мирчића.

 У Школи за музичке таленте у Ћуприји у периоду од 25. фебруара до 1. марта одржавао се
мајсторски  курс  проф.  Тобијаса  Штосијека, реномираног  челисте  из  Аустрије. Проф.



Тобијас Штосијек је редован професор на "Universität für Musik und Darstellende Kunst" у
Грацу, Аустрији.
На курс се пријавило 13 полазника,  11 ученика, наставник Жељко Ивовић, као и један 
полазник из основне музичке школе “Владимир Ђорђевић” у Јагодини. Полазници су  
свакодневно похађали часове, а у петак, последњег дана курса, одржан је и завршни концерт 
свих полазника курса.
У среду, 27. фебруара Тобијас Штосијек је одржао солистички концерт у Камерној сали 
школе. На фантастичном концерту и пред препуном салом, проф. Штосијек се представио 
делима Ј. С. Баха, његовим свим Сонатама и Партитама компонованим за виолину соло, а у 
аранжману Т. Штосијека за виолончело соло.

 У периоду од 23.3. до 28.3.2019. године имали смо прилику да угостимо проф. Стефана 
Попова, светски признатог виолончелисту бугарског порекла, који предаје на Гилдхол школи
за музику и драму, у Лондону. Професор Попов је одржао мастерклас у коме је учествовало 7
ученика Школе за музичке таленте, као и две ученице из других музичких школа (у Београду
и Параћину). Часове су слушали и остали ученици Школе, као и професори (како 
виолончела, тако и осталих инструмената). Професор је конверзацију са ученицима водио на 
енглеском језику и веома добро се споразумевао са нашим ученицима, а за најмлађе су помоћ
у превођењу пружили професори.

Обзиром на то да је мастеркласу претходио други колоквијум извиолончела, 23.3.2019.године
проф. Попов је присуствовао представљању наших ученика као екстерни члан комисије и дао
свој коментар и оцену за сваког од њих, па тако стекао увид у висок ниво и квалитет 
оспособљености наших ученика за будуће врхунске музичаре, како је сам истакао. 

У четвртак, 28.3.2019.године,  проф. Попов је одржао једноипосатно групно предавање за све
заинтересоване, у ком је говорио о техници свирања на гудачким инструментима, 
квалитетном вежбању и припреми за вежбање инструмента, савладавању треме пред јавни 
наступ, а такође је радо одговарао на питања ученика.

На обострано задовољство, проф. Стефан Попов је прихватио позив  Школе за музичке 
таленте да понови своје гостовање код нас, већ можда у новембру ове године.

 У периоду од 30.марта до 1.априла 2019.године у нашој школи  одржан је мајсторски курс 
проф. Мисита Марије. 
Одмах по завршетку другог колоквијума, у раним поподневним часовима, професорка 
Марија Мисита је почела са радом. Наши ученици су се на часовима смењивали по унапред 
одређеном распореду. За мајсторки курс било је пријављено по два ђака из сваке класе, дакле
било је дванаест полазника. Часови су били изузетно подстицајни, за сваког ђака посебно. 
Професрока је, после кратког упознавања ђака са актуелним програмом, успевала да на 
веома шармантан, али сасвим прецизан начин, пронађе пут до најважније ствари у музичком 
образовању виолинисте, а то је пут до музичког мишљења! Веома успешно је, увек 
различитим приступом, постизала код сваког ученика побољшања најпре у музичком смислу,
а затим потпуно природно и у техничком умећу. У највећем проценту, ученици су тражили и 
додатне консултације, дакле били су видно подстакнути на размишљање и будила се 
амбиција за још јаснијом музичком идејом, која је и предуслов свеколиког напретка. На крају
је одлучено да се одустане од завршног концерта- идеја је сасвим јасна: боље је наставити са 
консултацијама за оне са комплекснијим програмом, него драгоцено време потрошити на још



један наступ у низу, на коме је тешко показати нешто значајније о чему се на часовима веома 
исцрпно разговарало. 

 Школа за музичке таленте је у периоду од 31.03. до 02.04.2019. године угостила реномирану 
виолинисткињу Евгенију Епштајн из Израела. Иза проф. Епштајн стоји вишедеценијски 
рад у гудачком квартету „Авив“ са великим бројем одсвираних концерата у безмало свим 
најпрестижнијим концертним дворанама широм света. Поред концертне делатности, 
Евгенија Епштајн се бави и педагошким радом на Академији уметности у Сплиту. У три дана
колико је трајао мастерклас, проф. Епштајн  се представило осам наших камерних састава из 
класа професора Драгана Мирчића и Милоша Чорлије као и Мали оркестар школе у класи 
професора Жељка Ивовића, а трећи дан курса био је резервисан и за завршни концерт 
полазника. Ово је била сјајна прилика за наше ученике да покажу завидни ниво спремности и
да се додатно припреме за предстојеће Републичко такмичење у Београду .На завршном 
концерту су се представили сви наши камерни ансамбли који су учествовали као и Мали 
оркестар. Одушевљење нису крили ни ђаци, а ни сам предавач, који је приметио и похвалио 
висок ниво извођаштва и велики професионализам код наших камерних ансамбала и малог 
оркестра школе.

 Израелско-швајцарски виолиниста Лихај Бендајан, професор и декан на Јерусалиској 
академији за музику и плес, је 11.4.2019. године на ФМУ у Београду одржао мајсторски курс.
Ученици наше школе, Јована Удовић, Николина Маричић и Јован Митровић су се приказали 
на високом нивоу, часови су били продуктивни и проф. Бендајан је свакоме од њих дао 
изванредне савете. Похвалио је ученике и њихове професоре, изразио жељу и интересовање 
за будућу сарадњу са нашом школом. Сматрамо да та сарадња може имати вишеструке 
користи за наше ученике, као и за нашу институцију и унапред јој се радујемо.

Осим претходно наведених, Школа је била домаћин и организатор још два мајсторска курса:

 12. маја 2019.године бивши ученик Школе за музичке таленте ,Гордан Трајковић са 
квартетом „Вандерпалс“ одржао је једнодневни мастер клас за ученике Школе. Овај квартет 
је увече одржао концерт у сали музичке школе „ Душан Сковран“ у Ћуприји коме су 
присуствовали сви ученици.

 Квинтет „Фашид”, чланови  бечке филхармоније, након мастерклас викенда  наступили су 
заједно на променадном концерту у Великој сали Коларчеве задужбине ( Београд).

 Зоран Марковић, професор контрабаса са Академије за глазбо у Љубљани одржао је 
мајсторски курс ученицима контрабаса уз присуство свих заинтересованих ученика и 
наставника.

• Термини колоквијума и испита за 2018/19. школске године

1. колоквијум: 2. и 3. новембар, 2018. године
2. колоквијум: 29. и 30. март, 2019. године
годишњи испит: 13. и 14. јун, 2019. године  

За ученике десетог разреда одржан је део матурског испита - сонате,
15. децембра и матурски испит 7. и 8. јуна 2019. гододине



Ученици шестог разреда су полагали годишњи испит 31. маја 2019. године

Из предмета камерна музика:
колоквијум: 8. децембар 2018. године
годишњи испит: 12. и 20. јун .2019. године

Пријем нових ученика одржан је 8. јуна 2019. године

• Коришћење Камерне сале
Одређени су дани коришћења Камерне сале, по следећем распореду дана у недељи:  за интерне 
часове: уторак и среда; концерти гостију школе: понедељак и четвртак; остали дани су одређени 
за наставу оркестарских проба и наставу камерне музике.

• Чланови испитне комисије
Осим интерне, комисију су чинили и професори са ФМУ, углавном у саставу:

      Г. Матијевић, М. Јокановић, М. Јосифовски, М. Мисита, С. Сретеновић и Д. Ђорђевић
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ИЗВЕШТАЈ СА 1. КОЛОКВИЈУМА - 2. и 3. новембра, 2018. године

У року је изашло 62 ученика, од 1. до 9. разреда.
У 2. року изашло је 7 ученика.
Нису били у обавези да изађу: 5 ученика (као новоуписани
и који су променили инструмент или класу)

Општи преглед свих оцена:

Ученици који су оцењени са највишом комисијском оценом су: 
Н. Маричић (5), Ј. Удовић ( 4,93), М. Јовановић ( 4,9) и Д. Тамбурић, ( 4,9).

Најнижа комисијска оцена је додељена: Д. Радивојевић (3,3) и В. Пјевовић ( 3,9)

са + изашли и оцењени: 8 припремних и првих и 9 нових ученика осталих разреда
са – оцењени: 2 ученика: Уна Милетић и Моника Мусић
са оценом 5: оцењено је 44 ученика
са оценом 4: оцењено је 5 ученика
са оценом 3:  оцењен је 1 ученик
са оценом 2 : нема оцењених

Преглед оцена по разредима

• припремни 1 броји 1 ученика

• припремни 2 броји 2 ученика: један – и један ученик није изашао

• 1. раз. броји 11 ученика: изашло је 8 ученика са + , један са - и 2 није изашло
• 2. раз. –  2 ученика: оцене: 5 - 1; 4 – 1;

• 3. раз. –  8 ученика: оцене: 5 – 4; 4 – 1; + - 3 (нови ученик);

• 4. раз. –  5 ученика: оцене: 5 – 3; 4 – 1; + – 1; (нови ученик)

• 5. раз. –  5 ученика: оцене: 5 –2; 4 – 1; 3 – 1;+ – 2; (нови ученици); Д. Радивојевић (даје 5. и 6. 
раз.)

• 6. раз. – 5 ученика: оцене: 5 – 4; + – 1; ( нови ученици)

• 7. раз. – 18 ученика: оцене: 5 – 16; + - 2; (В. Станковић и М. Ђокић дају 7. и 8. раз)     

• 8. раз. –  10 ученика: оцене: 5 – 8; 4 – 1; један нови ученик није изашао

• 9. раз. – 7 ученика: оцене: 5 – 6; 4 – 1;

• 10. раз. – 5 ученика: део испита дају у децембру, 15.12.



ИЗВЕШТАЈ СА 2. КОЛОКВИЈУМА – 23. 29. и 30. март, 2019. год.

У року је изашло 74 ученика, од 1. до 9. разреда.
У 2. року је изашло 3 ученика.

Општи преглед свих оцена:

Ученици који су оцењени са највишом комисијском оценом су: 
Лена Зорић (5), Милан  Ђокић (5), Николина  Маричић (5), Михајло Јовановић ( 4,9), Катарина 
Буљанчевић( 4,9),
Јована Удовић ( 4,9), Дуња Стојковић ( 4,9) .

Најнижа комисијска оцена је додељена: Вук Пјевовић ( 3,5)

са + изашли и оцењени: 13 припремних и првих и 9 нових ученика осталих разреда
са – оцењени: 1 ученик: Моника Мусић
са оценом 5: оцењено је 46 ученика
са оценом 4: оцењено је 13 ученика
са оценом 3:  нема оцењених
са оценом 2 : нема оцењених

Преглед оцена по разредима

• припремни 1 броји 1 ученика: оцењен са +

• припремни 2 броји 2 ученика: оцењени са +

• 1. раз броји 11 ученика: оцењено са + 10 ученика,  један са – ;
• 2. раз. –  2 ученика: оцене: 5 - 1; 4 – 1;

• 3. раз. –  8 ученика: оцене: 5 – 5; 4 – 3;

• 4. раз. –  5 ученика: оцене: 5 – 5;

• 5. раз. –  5 ученика: оцене: 5 –4; 4 – 2; Д. Радивојевић даје 5. и 6. раз.

• 6. раз. – 5 ученика: оцене: 5 – 4; 4 – 1;

• 7. раз. – 17 ученика: оцене: 5 – 14; 4 - 3; В. Станковић и М. Ђокић дају 7. и 8. раз     

• 8. раз. –  10 ученика: оцене: 5 – 7; 4 – 3;

• 9. раз. – 7 ученика: оцене: 5 – 6; 4 – 1;

• 10. раз. – 5 ученика: матурски испит у јуну



ИЗВЕШТАЈ СА ГОДИШЊИХ ИСПИТА ИЗ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА

одржаних: 7 – 8. и 13 — 14.  јуна 2019. године

У року је изашло свих 79 ученика, од 1. до 10. разреда 

Са високом комисијском оценом 4,9 су оцењени: Д. Карић, А. Кобилић, Л. Киш, Н. Комленић, 
М. Јовановић, Ј. Удовић и Н. Маричић.
Најнижа комисијска оцена је у оквиру оцене 3: В. Пјевовић

 Ученици који су давали 2 разреда за један су: А. Кобилић ( 2. и 3. раз.),
М. Николић (4. и 5. раз.), Д. Радивојевић (5. и 6. разред) В. Станковић (7. и 8. раз.) 
и М. Ђокић (7. и 8. раз.)

Преглед годишњих оцена из главног предмета по разредима:

са + и - изашли и оцењено 14 ученика
са – оцењен 1 ученик
са оценом 5: оцењено је 39 ученика
са оценом 4: оцењено је 17 ученика
са оценом 3:  /
са оценом 2 : /

разред Оцена + Оцена - Оцена 5 Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 неоцењен

Припремни 3 / / / / / /

Први 10 1 / / / / /

Други / / 1 1 / / /

Трећи / / 5 3 / / /

Четврти / / 4 1 / / /

Пети / / 2 3 / / /

Шести / / 4 2 / / /

Седми / / 10 2 / / 3

Осми / / 7 5 / / /

Девети / / 6 1 / / /

Десети / / 4 1 / / /
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ГОДИШЊИ ИСПИТ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
ПРИЈЕМНИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Годишњи испит за 6.разред је уједно и пријемни испит за наставак школовања, односно упис у 
7.разред музичке наставе. Ученици имају годиши испит из свих предмета које су похађали те 
године и добијају оцену. Пријемни испит се бодује из предмета инструмент и солфеђо са 
теоријом.

На испит који је одржан 30.маја 2019. године изашло је 5 ученика (3 виолине и 2 виолончела ), 
од којих су сви успешно завршили 6.разред и положили пријемни за упис у средњи ниво 
образовања.

На пријемном испиту 8. јуна 2019. године још један кандидат је положио пријемни испит 

за 7. разред, за виолину.

Инструмент Солфеђо са теоријом музике

Област оцењивања
Максималан
број бодова
по области

број
бодова

Област
оцењивања

Максималан
број бодова
по области

број
бодова

Степен савладаности
програма

70 Диктат
20

Технички ниво извођења 70
Читање с листа

(мелодика)
20

Интерпретација 30
Читање с листа

(парлато)
20

Музикалност 30
Провера знања из

теорије
музике

40

Укупан број бодова Укупан број бодова

Напомена: Напомена:

• Максималан број бодова је 200.
• Потребан минимум за упис у средњу музичку 
школу је 150.

• Максималан број бодова је 100.
• Потребан минимум за упис у средњу музичку 
школу је 70.
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РЕАЛИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА И

УСПЕХ МАТУРАНАТА

На првом делу испита – сонате, приступили су сви матуранти у року: 15. децембар, 2018. 
год. Ученици су извели једну сонату од епохе класицизма до данас и сви су оцењени са + . На 
предлог Стручног већа за теоријске и инструменталне музичке предмете Школе, од школске 
2017/2018. године испити матураната се одвијају у концертној сали музичке школе “Душан  
Сковран“ у Ћуприји, уз штампан програм и биографије ученика.
Овом испиту су предходили солистички концерти, који су били организовани од стране самих 
ученика, а понеки су били и у програму тријаже терена. Већина ученика је тим поводом 
приступило озбиљној припреми и медијској најави самог наступа и припреми рекламног 
материјала.

Други део испита одржан је такође у у концертној сали музичке школе “Душан  Сковран“ 
у Ћуприји уз штампан програм и биографије ученика, 7. и 8. јуна 2019. године. Првог дана 
наступило је 4 ученика, а другог дана један ученик. Ученици су извели обавезан програм: Две 
етиде или каприса, два става соло партите или свите Ј. С. Баха, виртуозни комад, дело домаћег 
аутора и један концерт по избору од епохе класичара до данас, у целости.

Клавирски  сарадници  су,  као  и  у  првом  делу  испита,  били:  Милица  Пап  (ученику
Митровић  Јовану),  Јована  Николић  (ученицима  Милорадовић  Марку и  Богдановић  Сашки),
Зоран  Гавриловић  (ученици  Атанасијевић  Петри)  и  Катарина  Хаџи-Антић,  Татић  (ученици
Мајсторовић Мими). 

Испитну комисију су сачињавали: предметни наставник, наставници главног предмета/
инструмента ,  као и чланови-професори са гудачке катедре  Факултета музичке уметности у
Београду. Испит је био јавног карактера, у форми концерта, па је имао и публику састављену од
ученика и запослених у школи, родитеља и пријатеља извођача.  

За најбољи реситал ,  а у оквиру матурског испита,  проглашен је ученик  -  Јован
Митровић.

 Матурски испит из камерне музике одржан је 27.05.2019. године
 Матурски испит из српског језика и књижевности одржан је 28.05.2019. године 

(консултације за српски језик су одржане 10.05.2019. године)

Оцене из матурских испита и успех:

Ред. бр.
Име

и презиме
матуранта

Оцена из главног
предмета

(инструмента)

Оцена из
камерне
музике

Оцена из
српског језика и

књижевности

Успех

1.
Милорадовић 
Марко врлодобар (4) одличан (5) врлодобар (4)

врлодобар
(4.33)

2. Митровић Јован одличан (5) одличан (5) врлодобар (4)
одличан

(4.67)

3. Мајсторовић Мима одличан (5) одличан (5) одличан (5)
одличан

(5.00)

4.
Атанасијевић 
Петра одличан (5) одличан (5) одличан (5)

одличан
(5.00)



5. Богдановић Сашка одличан ( 5) одличан (5) одличан (5)
одличан

(5.00)
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ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Пријемни испит је одржан у суботу, 8. јуна, 2019. године
Испиту је приступило 10 кандидата и сви су примљени.

У припремни разред музичке, а први разред ООН  примљено 5 ученика  
У први разред музичке, а трећи разред ООН примљен 1 ученик
У трећи разред музичке, а пети разред ООН примљена 2 ученика
У шести разред музичке, а осми разред ООН примљен 1 ученик
У седми разред музичке, а девети разред ООН примљен 1 ученик

бр.
име и

презиме
кандидата

Година рођења
Разред (ООН)

шк.2019/20.године

Разред (МН)

2019/20.године
инструмент

1.
Павловић

Лена
2013. први

ПП*
припремни

програм
виолина

2.
Обрадовић

Милица
2012. први ПП виолина

3.
Станковић

Милица
2012. први ПП виолина

4.
Филиповић

Петра
2011. други ПП виолончело

5.
Тодоровић

Искра
2008. пети четврти виолончело

6.
Марковић

Маја
2005. осми шести виолина

7.
Петковић

Ања
2004. девети седми виолина

8.
Костић
Софија

2008. пети трећи виолина

9.
Јовановић

Андреј
2012. први припремни виолина

10.
Јован Јан 

Младеновић
2010. први први виолина

Од десет примљених кандидата, у школску 2019/20. годину  уписало се девет ученика.
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РАД СТРУЧНИХ САРАДНИКА / ПСИХОЛОГА 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
❖ Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
❖ Учешће у изради Годишњег плана рада школе
❖ Учешће у изради све неопходне документације за почетак школске године
❖ Учешће у изради Школског програма
❖ Припрема материјала за израду новог развојног плана
❖ Израда Летописа школе
❖ Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова стручних актива, тимова,
већа
❖ Учешће у допуни Правилника о васпитно дисциплинксој одговорности ( друштвено-
користан, односно, хуманитарни рад)
❖ Израда, спровођење и обрада података анкете о квалитету рада васпитача

Праћење реализације програма и вредновања рада школе
❖ Праћење и вредновање образовно-васпитног рада на општеобразовној и музичкој настави,

, писање ивештај о педагхошко-инструктивном раду , израда статистичког извештаја и 
упознавање чланова Педагошког колегијума са истим, предлагање мера за побољшање
ефикасности, економичности и успешности образовно-васпитног рада у
задовољавању образовних и развојних потреба деце, односно ученика
❖ Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру самовредновања рада
школе

Рад са васпитачима и наставницима
❖ Током школске 2018/19.године стручни сарадници обављали су саветодавни рад са

наставницима и васпитачима у циљу индивидуализације васпитно-образовног рада,
односно наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности деце,
односно психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика (способности,
мотивације, особина личности) и остварености образовних постигнућа у школи.

❖ Рад са наставницима

• Стручни сарадник је обављао индивидуалне разговоре са наставницима и давао повратну 
информацију о квалитету одржаног часа уз сугестије ради унапређења процеса образовно
– васпитног рада.

• Током школске године редовно је прегледао евиденцијуобразовно-васпитног рада 
наставника на општеобразовној и музичкој настави.

• Сарадња са наставницима реализована је и кроз рад тимова за појачан васпитни рад са 
ученицима у оквиру васпитно-дисциплинских поступака.

• Као стални члан Комисије за проверу савладаности програма за увођење приправника у 
посао, учествовао је у раду Комисије и писао извештај осавладаности програма за  
увођење приправника у посао ( кандидат: Милош Чорлија)



• Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен

• психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава 
неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење.

❖ Рад са васпитачима – Сарадња са васпитачима се одвијала свакодневно током целе
школске године. Стручни сарадници су активно били укључени у решавање проблема
и потешкоћа у вези са: прихватањем правила понашања у школи и дому, адаптацијом на живот и
рад у дому и школи,решавањем конфликата међу вршњацима, специфичним тешкоћама у 
процесу учења ( дефицит пажње, хиперактивност..)

• Сарадња са васпитачима реализована је и кроз рад тимова за појачан васпитни рад са

ученицима у оквиру васпитно-дисциплинских поступака.

• Током школске године редовно је прегледао евиденцију васпитно- образовног 
радаСарадња са наставницима реализована је и кроз рад тимова за појачан васпитни рад 
са ученицима у оквиру васпитно-дисциплинских поступака.

• Као стални члан Комисије за проверу савладаности програма за увођење приправника у 
посао, учествовао је у раду Комисије и писао извештај осавладаности програма за  
увођење приправника у посао ( кандидати: Ненад Спсасојевић, Милица Миленковић)

• Кроз спровођење саветодавног рада стручни сарадници су пружали подршку у раду са 
ученицима код којих су уочене појаве неадаптивних облика понашања и предлагање мера
за њихово превазилажење

Рад са ученицима

❖ Учешће у организацији пријемног испита, тестирање кандидата (РЕВИСК, Тест
зрелости за школу – проширена верзија, Прогресивне матрице за млађи старији
узраст, Харис – Гудинаф тест ), израда извештаја психолога на основу прикупљених
података путем тестовног материјала, опсервације ученика током тестирања и
структуираног интервјуа са родитељима;
❖ Праћење процеса адаптације и пружање подршке ученицима  у савладавању тешкоћа
у процесу  адаптације (путем свакодневне размене информација са дежурним васпитачима, кроз:
активно учешће у раду Педагошког већа; сарадњу са разредним старешинама на 
општеобразовној и музичкој настави; сарадњу са родитељима ученика;  разговоре са ученицима 
(према унапред договореним терминима и према уоченим тренутним потребама ученика); 
опсервацију понашања ученика на часовима општеобразовне и музичке наставе, као и кроз 
слободне активности ученика;
❖ Стручни сарадници су активно били укључени у решавање проблема и потешкоћа у

вези са:

➢ Прихватањем правила понашања у школи и дому
➢ Адаптацијом на нов ритам живота и рада
➢ Решавањем конфликата међу вршњацима
➢ Акцедентним кризама
➢ Емоционалним и социјалним тешкоћама
➢ Развојним потешкоћама
 (редовно вођена евиденција у оквиру досијеа ученика)
❖ Стручни сарадници су организовали и координирали рад тимова за појачан васпитни
рад са ученицима који су вршили повреде правила понашања у школи или се нису
придржавали одлука директора и органа школе,



❖ У оквиру покретања појачаног васпитног рада, стручни сарадници су обављали
редован саветодавни рад са ученицима који су били у процесу васпитно- дисциплинског 
поступка.

Рад са родитељима/старатељима
❖ Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за
упознавање детета, односно ученика и праћење његовог развоја (досије ученика);

❖ Саветодавни рад са родитељима ученика код којих су уочене потешкоће: у адаптацији на нову
школску и животну средину,  у праћењу наставе (проблеми концентрације и мотивације, 
неадекватна припремљеност детета за полазак у школу), у вези са понашањем ученика на 
настави и ван наставе (поштовање правила, приватање граница, односи са вршњацима) . 
Сарадња са родитељима реализована је и кроз рад тимова за појачан васпитни рад са ученицима 
у оквиру васпитно-дисциплинских поступака.

❖ Подршка јачању родитељских компетенција, нарочито информисањем о
психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација.

Сарадња са директором и помоћником диртектора

❖ Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао
васпитача, односно наставника, стручног сарадника;
❖ Свакодневна сарадња са директором у процесу организације и праћења реализације
активности у оквиру образовно- васпитног процеса
❖ Сарадња са помоћником директора у процесу организације наставе и израде распореда часова
групне и индивидуалне наставе.

 ❖ Сарадња са директором и помоћником директора кроз заједнички рад у стручним већима, 
органима, тимовима и активима;

Рад у стручним органима, активима  и тимовима
Учествовање у раду :
❖ Наставничког већа
❖ Одељенског већа
❖ Педагошког већа
❖ Стручног већа за општеобразовне предмете
❖ Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете
❖ Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
❖ Стручног актива за школско развојно планирање
❖ Стручног актива за развој школског програма
❖ Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања одређеног
задатака.

Вођење документације , припрема за рад и стручно усавршавање

❖ Вођење евиденције о: извршеним анализама, истраживањима,

психолошким тестирањима, педагошко-инструктивном раду, саветодавном раду са ученицима, 
наставницима, васпитачима, родитељима



❖ Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи

личне податке о деци, односно ученицима ( израда електронских досијеа ученика)

Стручно усавршавање:

•  Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења. Одржана је 
15. и 16. јуна 2019.г. у ОШ ''21. октобар'' у Крагујевцу; Број бодова -24. П3, К2

• Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика (К2, П3)

• Умеће одрастања –оснаживање наставника и васитача за васпитни и превентивни рад са 
адолесцентима (К3,П4)

• Управљање и организација временом – основа за успешан рад заполесних и установе (К4,
П1)

• Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима 
(К3,П2)
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Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1.  Предраг Стојадиновић  представник ЈЛС
2.  Иван Танасковић представник родитеља
3.  Марина Ђорђевић координатор васпитне службе  
4.  Жарко Боровина  представник наставника оон
5.  Ненад Милошевић, председник представник наставника мн
6.  Вања Црнобрња представник УП
7.  Ивана Ћирић  стручни сарадник/психолог
8. Зорана Првуловић Мирчић помоћник директора

Табела 1 -Стручни актив за школско развојно планирање
 

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1. Жељко Ивовић представник наставника мн
2. Горан Николић представник васпитача
3. Горан Миљковић представник наставника мн
4. Ирена М. Милошевић, председник представник наставника мн  
5. Весна Тирменштајн представник наставника оон
6. Јелена Антић представник родитеља
7. Јасна М. Стојановић стручни сарадник/психолог

Табела 2-Стручни актив за развој школског програма
 

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1.  Драгутин Младеновић представник наставника мн  
2.  Гордана Радуловић представник педагошког већа  
3.  Даница Гавриловић, координатор представник наставника мн  
4.  Драгослава Костандиновић представник наставника оон
5.  Ивана Ћирић стручни сарадник/психолог
6.  Јасна М. Стојановић стручни сарадник/психолог

Табела 3 - Стручни тим за инклузивно образовање
 

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1.  Зоран Гавриловић, координатор представник наставника мн  
2.  Душан Здравковић представник наставника мн
3.  Жарко Боровина  представник наставника оон и стручног 

актива за школског развојно планирање  
4.  Жељко  Ивовић  стручног актива за развој школског 

програма
5.  Саша Ђорђевић представник родитеља
6.  Љубица Бићанин представник УП
7.  Јасна М. Стојановић стручни сарадник/психолог
8.  Данијела Јовић директор

                                       Табела 4 - Тим за самовредновање рада школе



Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1.  Драган Мирчић представник наставника мн
2.  Горан Николић, координатор представник педагошког већа
3.  Александра Вулић представник педагошког већа
4.  Ана Николић представник наставника оон
5.  Мирјана Паунковић секретар  
6.  Миодраг Јовановић представник родитеља
7.  Динка Миљковић представник УП
8. Илија Најдановић наставник социологије
9. Немања Терзић референт за БЗР
10. Јасна М. Стојановић стручни сарадник/психолог
11. Ивана Ћирић  стручни сарадник/психолог

Табела 5 - Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1.  Весна Антић представник наставника оон
2.  Ненад Милошевић представник наставника мн  
3.  Данијела Јовић, координатор  директор  
4.  Зорана П. Мирчић помоћник директора
5.  Ивана Ћирић  стручни сарадник/психолог
6.  Марија Јовановић представник родитеља
7.  Марта Медан  представник ученичког парламента  
8. Марија Костић нототекар/медијатекар, наставник музичких 

теоријских предмета
Табела 6 - Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1.  Татјана Патровић, координатор  представник наставника оон
2.  Драгана Спасојевић представник наставника оон
3.  Марија Костић представник наставника мн  
4.  Немања Живановић представник наставника мн  
5.  Зорана П. Мирчић помоћник директора  
6. Јасна М. Стојановић стручни сарадник/психолог
7. Ивана Ћирић стручни сарадник/психолог
8. Симонида Пешић наставник читања с листа

 Табела 7 - Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  

Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1. Ели Крстева, координатор представник наставника мн

2. Милица Младеновић представник наставника мн  

3. Весна Антић представник наставника оон

4. Илија Најдановић представник наставника оон

5. Марина Ђорђевић представник васпитне службе   
Табела 8 – Тим за израду годишњег извештаја  о раду школе за школску 2018/19.годину



Р.б. Име и презиме наставника Предмет који наставник предаје
1. Дејан Ђорђевић, координатор представник васпитне службе

2. Горан Николић представник васпитне службе

3. Драгутин Младеновић представник наставника мн

4. Игор Васиљевић представник наставника мн

5. Весна Тирменштајн представник наставника оон
Табела 9 – Тим за израду плана рада школе за школску 2019/20.годину

Р.б. Име и презиме наставника председник/координатор

1.  Весна Антић председник стручног већа за оон  
2.  Милица Младеновић председник стручног већа за мн  
3.  Ненад Милошевић Стручни актив за школско развојно планирање
4.  Ирена М. Милошевић Стручни актив за развој школског програма
5.  Горан Николић Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања
6.  Даница Гавриловић  Стручни тим за инклузивно образовање
7.  Зоран Гавриловић  Тим за самовредновање
8.  Татјана Петровић Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва  
9. Данијела Јовић, директор  Тим за обезбеђивање квалитета рада установе
11.  Марина Ђорђевић  Педагошко веће
12.  Јасна М. Стојановић стручни сарадник/психолог
13.  Ивана Ћирић  стручни сарадник/психолог
14. Данијела Јовић директор  
15. Зорана П. Мирчић помоћник  директора  

Табела 10 – Педагошки колегијум
 

Р.б. Име и презиме Посао који обавља
1.  Марина Ђорђевић, председник  васпитач
2.  Гордана Радуловић  васпитач
3.  Дејан Ђорђевић васпитач  
4.  Јелена Белошевић  васпитач
5.  Ана Николић  васпитач
6.  Горан Николић васпитач
7.  Ивана Гавриловић васпитач
8.  Александра Вулић васпитач/приправник
9.  Стефан Петковић васпитач на стручној пракси
10.  Стефана Ракић Јевтић васпитач на стручној пракси
11.  Данијела Јовић директор
12.  Зорана П. Мирчић помоћник директора
13.  Ивана Ћирић  стручни сарадник/психолог
14.  Јасна М. Стојановић  стручни сарадник/психолог

 Табела 11- Педагошко веће  



Председници/координатори стручних већа, актива и тимова  
Р.б. Стручно веће/актив/тим Председник

/координатор/заменик/записничар
1.  Стручно веће за општеобразовне 

предмете  
Весна Антић, наставник разредне наставе – 
председник  
Јована Тодоровић - записничар

2.  Стручно веће за музичке 
инструменталне и теоријске 
предмете

Милица Младеновић, наставник виолине - 
председник
Божидар Радосављевић, наставник виолине- 
заменик председника
Ели Крстева, наставник виолончела –      
записничар  

3.  Стручни актив за школско 
развојно планирање

Ненад Милошевић, наставник упоредног клавира – 
председник  

4.  Стручни актив за развој школског 
програма

Ирена М. Милошевић, наставник солфеђа- 
председник  

5.  Тим за заштиту деце од насиља, 
злостављања и занемаривања

Горан Николић- координатор  

6.  Стручни тим за инклузивно 
образовање

Даница Гавриловић - координатор

7.  Тим за самовредновање Зоран Гавриловић - координатор
8.  Тим за обезбеђивање квалитета 

рада установе  
Данијела Јовић, директор – координатор  

9.  Тим за израду годишњег 
извештаја о раду школе за 
школску 2018/19.годину

Ели Крстева – координатор

10. Тим за израду плана рада школе за
школску 2019/20.годину

Дејан Ђорђевић – координатор

11. Педагошко веће Марина Ђорђевић – председник
Александра Вулић – записничар  
Горан Николић – заменик записничара  

Табела 12 – председници и координатори стручних већа, актива  и тимова
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Чланови Тима:

• Горан Николић – васпитач, координатор Тима
• Драган Мирчић – наставник музичке наставе

• Ана Николић – наставник енглеског и немачког језика

• Мирјана Пауновић – секретар

• Јасна М. Стојановић – стручни сарадник, психолог

• Ивана Ћирић – стручни сарадник, психолог

• Александра Вулић, васпитач

• Миодраг Јовановић – представник родитеља

• Динка Миљковић – ученик, представник УП

• Илија Најдановић – наставник социологије

• Немања Терзић – радник обезбеђења

         Обавеза Тима је да школска  средина буде безбедно  и подстицајно место за све
ученике и запослене који бораве и живе у њој. Тим за заштиту деце од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања се у школској 2018/19. године до сада састао девет
пута. Активности  које су реализоване су:

• Редовни састанци Тима за заштиту деце од ДНЗЗ
• Дечја недеља (трчање,мала олимпијада, шах, стони тенис...)
• Сарадња са УП,
• Подсећање на правила понашања у школи и дому (ученика, родитеља, наставника)
• Израда листе за евиденцију насилног понашања у школи
• Сарадња са осталим Тимовима чије се активности односе на заштиту деце од ДНЗЗ
• Предавање  за  ученике  4.  и  6.  разреда.Теме:  ,,  Безбедно  коришћење  интернета  и

друштвених  мрежа“,  представник  МУП  Ћуприја  (просторије  Школе  за  музичке
таленте - ООН - 28.9.2018. године), ,,Трговина људима“(28. 9. 2018. ученици 4. и 6.
разреда ООН, ОШ ,,13. октобар“) и ,,Заштита од техничко – технолошких опасности и
природних непогода“(23.12. 2018. године, ученици 1, 4. и 6. разреда ООН, ОШ ,,13.
октобар“ – Одсек за ванредне ситуације у Јагодини)

• Предавање за ученике 7. и 9. разреда  о наркоманији – болести зависности у пратњи
проф. Милоша Чорлије и проф. Марије Илић у  ОШ,,13. октобар“    
(Министарство  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  и  Завод  за  јавно  здравље,
Ћуприја)

• Радионица  у  реализацији  Тима  за  заштиту  деце  од  ДНЗЗ  на  тему:  „Немој  само
стајати  поред  и  посматрати...“   која  има  за  циљ  оснаживање  деце  која  су
посматрачи насиља за конструктивно реаговање (новембар)

• Радионице  у  оквиру  дома:  ,,Пријатељство“,   ,,План  дневних  активности  за
позитиван дан“...( носиоци активности васпитачи)



• Израда новогодишњих украса и  активности декорације и украшавања холова школе и
дома усмерене на формирању навика да се некоме улепша дан (децембар)

• „Фер плеј“ такмичења у стоном тенису и шаху са ученицима свих узраста (током
полугодишта)

• Ликовни конкурс  на  тему:  ,,Пријатељства,  толеранције,  међусобно  поштовање и
бриге  о  другима“.  Најбољи  рад  је  објављен  на  паноима  (децембар  -  носиоци
актиности стручни сарадници)

• Стручно усавршавање наставника и васпитача

• Концерти  ученика поводом 45  година  Школе  за  музичке таленте  (Музичка  школа
“Душан Сковран” 22.12.  2018. године и “Коларац” 24.12. 2018. године – професори
музичке наставе)

• Дружење (приредбе, забаве и сл.)  са циљем уочавања сличности и разлика између
деце (децембар)

• Организовање  посебног  састанка  за  запослене  и  упознавање  са  садржајем,
одговорностима,  процедурама  и  активностима  Тима  за  заштиту  деце  од  ДНЗЗ
(фебруар 2019.)

• Предавање  за  ученике,  родитеље  и  запослене:  ,,Вршњачко  насиље,  облици  и
превенција“(предавачи: васп. Горан Николић, проф. Жарко Боровина и проф. Илија
Најдановић) - Тим за заштиту деце од ДНЗЗ – 13. 3. 2019. године

• Пројекат:  „Десет  начина  да  се  опустите“,  реализован  на  енглеском  језику  са
ученицима петог  разреда  и  радионица  за  ученике деветог  разреда  где  су ученици
израђивали постер са  порукама за  позитиван дан  на  немачком језику (проф.  Ана
Николић) – март 2019. Године

• Семинар  ,,Вршњачко  насиље  –  Боље  спречити...“  за  чланове  Тима,  разредне
старешине, васпитаче и предметне наставнике, 10. април 2019. године

• Активност ,,Anger exploration worksheet“ са ученицима 5. разреда, 3. јун – проф Ана
Николић

• Редовно  извештавање  Савета  родитеља,  Педагошког  већа,  Наставничког  већа  и
Школског одбора о раду Тима

    У  току  другог  класификационог  периода  Тим  је  проширен  са  два  нова  члана:  Илија
Најдановић – професор социологије и Немања Терзић – радник обезбеђења. Акценат  рада Тима
био је на превентивним активностима током школске године.
Чланови Тима су уважавјући  Програм заштите ученика од ДНЗЗ и давајући предлоге успешно
реализовали запланиране активности и благовремено интервенисали онда када је то ситуација
налагала. На последњем састанку одржаном 19. 6. 2019. године договорили смо да у наредној
школској години наставимо са радом на превенцији, држимо  предавања за ученике, родитеље и
запослене,  као  и  да  се  чланови  Тима  стручно  усавршавају  путем  семинара  како би  јачали
васпитне  улоге  установе  кроз  развијање  програма  превенције  насиља,  дискриминације,
злостављања и занемаривања. Закључак Тима је да смо у свим разредима, као и у дому,  радили
на  стварању  позитивне  климе  кроз  разговоре  са  ученицима  (индивидуално  или  групно),
постављању изрека, цитата, порука, уређењу паноа, као и постављању  фотодокументација на
одређену тему из одређене области.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Тим се састао три пута у току школске 2018/2019. године: 5. септембра 2019, 28. јануара 2019 и 
2. априла 2019.

Задатак тима био је да подстиче наставнике на међусобну сарадњу кроз реализовање тематских 
дана, интегралне наставе, држање угледних и огледних часова и друге облике корелације у 
настави.

Тим је радио на дефинисању неопходне документације која би представљала евиденцију о 
корелацији и развоју међупредметних компетенција. Координатор тима формирао је базу 
података на основу матерјала које су доставили наставници.

Чланови тима и наставници општеобразовне и музичке наставе као и васпитачи из дома и 
директорка 17. фебруара 2019.године похађали су семинар: Међупредметни приступ настави и 
учењу и развој компетеција код ученика.

Татјана Петровић,

координатор тима и наставник енеглеског језика

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

                                     
Тим за самовредновање одржао је неколико састанака током школске 2018/2019. године. У 
демократској и конструктивној атмосфери, закључено је да је најактуелнија кључна област за 
самовредновање – брига о ученицима.
Показало се да ће се до релевантних података на најадекватнији начин доћи путем устаљених 
клишеа предвиђених за функционисање тимова као што је овај. У том смислу су примерени 
упитници подељени наставницима, ученицима и родитељима.
У тренутку слања овог извештаја у току је обрада података, доношење закључака и припрема 
предлога адекватних мера.

Зоран Гавриловић 
координатор тима и клавирски сарадник

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Чланови Тима:

1. Даница Гавриловић, координатор, наставник виолине
2. Драгутин Младеновић , наставник инструмента



3.  Гордана Радуловић, васпитач
4. Драгослава Костандиновић, наставник физичког и здравственог образовања
5. Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог
6. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог

У току школске 2018/2019. године одржано је неколико састанака Стручног тима за инклузивно 
образовање. На њима смо анализирали педагошке профиле ученика. Правили смо планове како 
да што боље интегришемо у процес учења и васпитања, како оне ученике који имају потешкоће 
у савладавању програма и адаптацији на специфичности школе, тако и оне ученике који имају 
потребе да брже или на другачији начин савладавају програм. Закључак је тима да, у следећој 
школској години, још више треба развити индивидуални приступ у процесу учења и васпитања.
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И
РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

Школске 2018/19.године Тим је одржао један састанак. Чланови тима разматрали су нови 
развојни план школе, анализирали резултате добијене у процесу самовредновања рада школе у 
шк. 2017/18.години, анализирали су опремљеност школе савременим наставним средствима и 
разматрали предлог акционог плана за ову школску годину који су припремили директор и 
стручни сарадници.

Осим наведеног, чланови Тима су истакли области у којима треба радити на њиховом 
унапређењу, и то:
1. сарадња родитеља и школе и конкретни предлози за унапређење- редовно ажурирање сајта у 
циљу благовременог информисања родитеља о свим важним питањима везаним за школовање 
ученика, увођење „огласне табле“ са свим информацијама о радним суботама, великим 
викендима, планираним и одржаним наставним и ваннаставним активностима, припремама 
програма за концерте и концертне турнеје и њихова реализација и све остало што је од значаја за
унапређивање васпитно-образовног процеса и његове надградње.
2. набавка средстава који се користе у настави- беле табле, лаптопови, пројектори.
3. увођење завршног испита у Школи за музичке таленте
4.стручно усавршавање запослених и ученика (акредитовани семинари, мајсторски курсеви за 
стручно усавршавање ученика и професора)
5. куповина књига и нотног материјала (библиотека и нототека), као и обогаћивање 
инструментаријума новим, квалитетним инструментима.

Активности које су планиране кроз Акциони план овог тима и реализоване у овој школској 
години:
1. Израда и усвајање Школског програма
2. Израда и усвајање Развојног плана у складу са потребама унапређења квалитета, као  и 
акционог плана за ову школску годину
3. Организовање заједничког похађања акредитованог семинара из области методичког 
унапређења наставе
4. Реализација угледних часова којима се промовише коришћење модерних наставних метода
5. Реализација презентација са посећених семинара
6. Реализација часова међупредметне сарадње
7. Промоција међупредметне сарадње у школи одржавањем тематског дана
8. Израда плана термина допунске наставе
9. Израда педагошких профила
10. Организовање радионица за развијање социјалних вештина ученика
11. Благовремeно обавештавање родитеља путем сајта школе- део „ огласна табла“ са текућим 
активностима у радној  недељи; термини писмене провере знања, смотри, колоквијума, великих 
викенда) а у циљу боље  комуникације на релацији Школа – Савет родитеља
12. Праћење реализације мера предложених на основу педагошко-инструктивног рада и 
интервенисање у случају неспровођења или изостанка побољшања успешности учења
13.Мотивисање ученика на учешће у такмичењима везаним за предмете из  општеобразовне 
наставе, као и њихово учествовање на спортско-рекреативним активностима.
14. Израда упитника у вези са интересовањима и потребама ученика



15. Уређење простора за боравак ученика у дому: ТВ сале,  и простора за спортске активности 
(стони-тенис)
16.  Активирање рада Клуба ученика
17. Израда програма подршке новоуписаним ученицима и њиховој адаптацији
18. Израда програма менторског рада
19. Израда програма подршке матурантима
20. Мотивисање и подршка ученицима за похађање летњих мајсторских курсева и кампова у 
земљи и иностранству

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ

 
Чланови Стручног актива за развојно планирање су ове школске године радили у следећем 
саставу:
• Предраг Стојадиновић, представник ЈЛС
•  Иван Танасковић, представник родитеља
• Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе  
•  Жарко Боровина,  наставник физике и информатике
•  Ненад Милошевић, координатор,  наставник упоредног клавира
•  Вања Црнобрња, представник УП
•  Ивана Ћирић,  стручни сарадник/психолог
• Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора

Актив се у  школској 2018/19. години  састао пет пута (5.9.2018, 03.12.2018. године,  
24.1.2019.године, 21.2.2019.године и 11.4.2019.године). На састанцима актива чланови су имали 
прилике да се упознају са резултатима анкете о јаким и слабим странама школе и са радом 
претходног састава актива. На основу прегледаног материјала радили смо на одабиру 
приоритетних области за даљи развој:
• увођење завршног испита на општеобразовној настави;

• увођење  електронског  дневника  и  информатичко  описмењавање  наставног  кадра  за
примену савремених наставних метода;

• израда пројекта у циљу опремања школског дворишта – теретана у природи,  уређење
спортског терена за фудбал и кошарку и обнављање терена за млађе ученике;

• набавка нотног материјала за нототеку и нових књижевних наслова за библиотеку).

Током  школске  2018/19.године  усвојен  је  нови  развојни  план  школе.  У  складу  са
развојним планом извршен је избор приоритетних области и израђен акциони план за наредни
период закључно са школском 2019/20.годином.
У складу са акционим планом до сада је реализовано следеће:
 Унете су измене и допуне у Правилник о стручном усавршавању унутар установе које су

подразумевале усклађивање истог са потребама и специфичностима установе и Правилник је
усвојен на састанку школског одбора

 Формирана је база података о реализованим активностима у складу са Правилником



 Формиран је тим за интерно бодовање ког чине Зорана Првуловић Мирчић, Жарко Боровина
и Ивана Ћирић

 Осмишљено је уверење о унутрашњем усавршавању које ће се издавати наставницима

 Израђен је и усвојен Програм за подршку новоуписаним ученицима

 Обезбеђени су лаптопови и пратећа техника за све учионице и кабинете за општеобразовну и
теоријску музичку наставу

 У  наредној  школској  години  биће  организован  завршни  испит  за  ученике  8.разреда
општеобразовне наставе.  Задатак наставника је  да израде тестове прилагођене наставном
плану и програму Школе за музичке таленте

 Редовно се одвијају одељењска већа (за разреде општеобразовне и музичке наставе)

 Израђен је и усвојен План подршке у адаптацији наставника/приправника

 Унапређивање сарадње на релацији Школа – родитељ је у току (одржан је састанак Савета
родитеља на коме су се разматрали начини унапређења ове реалције)

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА

Чланови стручног актива за развој школског програма су радили у следећем саставу:
1. Ирена М. Милошевић, координатор, наставник теоријских музичких предмета  
2. Жељко Ивовић, наставник инструмента
3.  Горан Николић,  васпитача
4.  Горан Миљковић,  наставник теоријских музичких предмета
5.  Весна Тирменштајн представник наставника оон
6.  Јелена Антић представник родитеља
7. Јасна М. Стојановић стручни сарадник/психолог

У школској 2018/19.години Стручни актив за развој школског програма одржао је 9 састанака. С
обзиром да је 2017.године донет нови НПП за нашу школу, чланови  Стручног актива за развој
школског програма имали су  задатак да ураде предлог новог Школског програма за наредни
период од четири године.

На  одржаним  састанцима  договорено  је   да  сваки  од  чланова  актива  добије  радну  верзију
школског програма, како би, у складу са својом области деловања, могао да достави измене и
допуне.

• Општеобразовна настава – Весна Тирменштајн
• Музичка област  подељена  је  у  два  дела:  инструментална настава –  Жељко Ивовић;

теоретска настава – Ирена М. Милошевић и Горан Миљковић
• Посебни програми – Горан Николић
• Уводни део – стручни сарадници, помоћник директора ;



Од ове школске године ради се на увођењу завршног испита за ученике осмог разреда (ООН). С
тим у вези јавила се потреба за смањењем броја наставних седмица  са 36 на  34, док ће се две
преостале радне недеље користити за организовање припремне наставе за полагање завршног
испита.
Измењен је  фонд часова за следеће предмете:
1. српски језик и књижевност- са 108 на 102
2. енглески језик- са 72 на 68
3. други страни језик – са 36 на 34
4. математика- са 72 на 68
5. физичко васпитање- са 72 на 68
6. историја- са 36 на 34
7. географија- са 36 на 34
8. физика- са 36 на 34
9. биологија- са 36 на 34
10. хемија- са 36 на 34
 
За ученике десетог разреда (ООН) број наставних седмица  је са 35 смањен на 33, док ће се две
преостале радне седмице  користити за припремање матурских испита и пријемних испита за
факултете у земљи и иностранству.
Измењен је  фонд часова за следеће предмете:
1. српски језик и књижевност- са 105 на 99
2. енглески језик- са 70 на 66
3. други страни језик – са 35 на 33
4. физичко васпитање- са 70 на 66
5. филозофија- са 35 на 33
6. социологија – са 35 на 33
7. психологија – са 70 на 66

За ученике који похађају шести разред ( МН) , наставне седмице  су смањене са 37 на 34, док ће
се две преостале радне седмице користити за припремну наставу ( полагање пријемног испита за
упис у седми разред)
Измењен је  фонд часова за следеће предмете:
1. главни предмет/ инструмент- са 148 на 136
2. камерна музика- са 74 на 68
3. оркестар – са 148 на 136
4. солфеђо – са 74 на 68
5. упоредни клавир- са 37 на 34
6. теорија музике - са 37 на 34
7. читање с листа- са 37 на 34

Што се тиче теоријских музичких предмета, унете су следеће промене:

СОЛФЕЂО:

• 5. разред – област „ модуси“ је пребачена у седми разред; поред мутација додаје се и мол-
дур лествица

• Наставне јединице Алт и Тенор кључ уводе у седми разред а утврђују се у осмом разреду;



• Литература:  Габријела  Грујић  Гарић  :  Музичко  описмењавање,  Завод  за  уџбенике  и
наставна средства , Београд додата у литературу за припремни разред

• Уместо  4  смотре  годишње,  уводе  се  две  смотре  годишње  за  предмет  солфеђо  –  у
новембру и априлу

У  табелу  годишњи  испити  /колоквијуми/  смотре,  унети  су  испити  за  следеће   предмете:
национална историја музике, хармонија, контрапункт.

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ:

 УМЕСТО :

• Продубљивање знања o нoтнoм писму и нoтнoм тeксту;
• Континуирани рад на стицању брзине у схватању тонских односа у оквиру лествица,

интервала и акорада и стим у вези остваривање функционалних задатака;
• Ознаке за  темпо  динамику, агогику у  функцији кoрeлaциje тeoриje музикe и  oстaлих

прeдмeтa;
• Практична примена стечених знања на истрaживaњe музичкoг сaдржaja.

УБАЦУЈЕ СЕ ТЕКСТ СА НОВИМ ОПЕРАТИВНИМ ЗАДАЦИМА:
• Дијатонски и хроматски интервали са обртајима (подела, енхармонизам интервала);
• Тоналитет и сродност тоналитета;
• Квинтакорди (врсте и карактеристике);
• Лествични квинтакорди и многостраност квинтакорада;
• Обртаји квинтакорада;
• Септакорди дијатонског типа
• Обртаји септакорда (само мали дурски);
• Алт и тенор кључ

Додаје се литература за предмет теорија музике за 7. разред- Дејан Деспић „ Теорија музике“

ХАРМОНИЈА- Досадашње искуство у савладавању предмета Хармонија показало је одређене
нелогичности  и  недоследности  у  постојећем  плану  и  програму  за  овај  предмет  почев  од
нереалног обима програма у првој години похађања предмета (VIII разред) када се постављају
основе  хармонског  начина  мишљења  па  до  недостатка  систематичности  у  савладавању
појединих  целина.  Из  тог  разлога  предложене  измене  плана  и  програма  подразумевају
ресистематизацију предвиђеног градива по годинама похађања овог предмета.

VIII разред
• Везивање квинтакорада главних ступњева (врсте веза и забрањена кретања).
• Квинтакорди споредних ступњева.
• Секстакорди свих ступњева.
• Квартсекстакорди (обртајни, случајни) са основама ванакордских тонова како би могли да

се објасне случајни квартсекстакорди.
• Доминантни септакорд са обртајима.

IX разред
• Септакорд II ступња са обртајима.
• Септакорд VII ступња са обртајима.
• Ванакордски тонови (детаљна обрада).



• Доминантни нонакорд са обртајима.
• Хроматске фигурације.
• Доминантина доминанта (вантоналне доминанте) дијатонског и хроматског типа.
• Наполитански секстакорд.
• Промене тоналитета и сродност тоналитета.
• Дијатонска модулација I групе.

X разред
• Дијатонска модулација II групе.
• Дијатонска модулација III групе.
• Дијатонска модулација IV групе (преко посредног тоналитета).
• Хроматске модулације.
• Енхармонска модулација.
• Основе хармонског језика романтичара.

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ- Важећи план и програм за предмет Музички облици носи одређене битне
недостатке. Наиме, предвиђено је да се сви елементи форме као и највећи део музичких облика
савладају већ  у  IX разреду што не оставља довољно времена за  практичан рад и адекватно
прихватање пређеног градива од стране ученика.
С друге стране, план за X разред предвиђа понајвише простора за анализу конкретних дела чиме
се  ученици  стављају  у  позицију  да  практичну  анализу  увежбавају  тек  на  најсложенијим
формама.  Из горе наведених разлога  предлог  измене плана и  програма за  предмет Музички
облици одликује битна прерасподела градива по разредима.

IX разред

• Мотив, фигура и пасаж.
• Двотакт.
• Реченица.
• Период.
• Мотивски рад.
• Типови излагања.
• Улога компонената музике у облику.
• Облик песме.
• Сложена песма

X разред

• Полифони облици.
• Тема с варијацијама.
• Рондо.
• Свита (информативно).
• Соната.
• Сонатни рондо.



ЧИТАЊЕ  С  ЛИСТА-  за  све  разреде  од  4.  до  10.  су  обавезне  две  провере  знања  у  виду
колоквијума и годишњег испита

ВИОЛОНЧЕЛО-  за  4.  и  5.  разред  је  убачен  још један  оперативни  задатак:  Почетно  учење
двохвата (терце, сексте, октаве).
За шести разред- уместо
•  Рада на поступку свесног меморисања музичког дела;
• Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању;
• Даље усавршавање могућности извођачког апарата.
• Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике.
Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства слуховне и
механичке компоненте;
Убацује се:
• Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;
• Рад на техници свесног меморисања;
• Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије;
• Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања.

КОНТРАБАС- Ученици 4.  и 5.  разреда који похађају главни предмет/контрабас имају 4 часа
недељно( 148 часова годишње), уместо 5 недељно ( 185 годишње).
Ученици 6. разреда који похађају главни предмет/контрабас имају 136 часова годишње, уместо
148 годишње.

Пријемни испити за  VII разред (средњи ниво) се састоји из испита из инструмента, солфеђа,
теорије  музике,  односно,  психолошка  провера  способности  за  ученике  који  основни  ниво
образовања нису завршили у Школи за музичке таленте. Максималан број бодова на пријемном
испиту је 300 бодова –  200 бодова за инструмент и 100 бодова за солфеђо и теорију музике ( 70-
30).

Осим  наведених  измена  стара  верзија  школског  програма  допуњена  је  следећим  посебним
програмима:

• Програм пружања подршке новоуписаним ученицима
• Програм  подршке  наставницима,  васпитачима  и  стручним  сарадницима  приликом

ступања у радни однос
• Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
• Програм увођења приправника у посао

На седници Школског одбора, одржаној 7. јуна усвојен је нови Школски програм.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА 
ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

за школску 2018/2019. годину

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ

Број и структура запослених у Дому 

Р.б. Има и презиме Посао који обавља % ангажовања и врста
уговора

1. Данијела Јовић директор 50% ,  неодређено
2. Мирјана Паунковић секретар 50%,  неодређено
3. Александра 

Миловановић
шеф рачуноводства 50%, одређено

4. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 50%, неодређено
5. Марина Ђорђевић координатор васпитне службе 100% неодређено
6. Горан Николић васпитач 100%,  неодређено
7. Дејан Ђорђевић васпитач 100%,  неодређено
8. Александра Вулић васпитач 62 %,  одређено
9. Гордана Радуловић васпитач 50%, неодређено
10. Ивана Гавриловић васпитач 40%, неодређено
11.

Ана Николић васпитач
30%, неодређено
13%,  одређено

12. Јелена Белошевић васпитач 35%  неодређено
13. Татјана Миљанић економ 50%  одређено
14. Радица Алексић референт сарадник за финансије 50%, неодређено
15.

Бобан Терзић референт ППЗ и обезбеђења
100%, неодређено

16. Немања Терзић референт обезбеђења              100%, одређено
17. Драгица Јовић технички секретар  100%, неодређено
18. Драган 

Костандиновић
домар 100%,  неодређено

19. Мирко Трајковић помоћни ложач 100%,  одређено
20. Мијодраг Зафировић руковалац парних котлова 100%, одређено
21. Никола Васић кувар 100%, одређено
22. Зорица Марјановић кувар 100%, неодређено
23. Јелена Илић сервирка 100%, одређено
24. Јулија Милосављевић сервирка 100%, одређено
25. Весна Ђорђевић сервирка 100% , неодређено
26. Бисерка Костић хигијеничар 100%, неодређено
27. Мирјана Станоjeвић хигијеничар 100%, неодређено
28. Данијела Весовић хигијеничар 100%, одређено

Табела 1 -Списак радника Дома



2. Организација рада

У Дом школе за музичке таленте се школске 2018/19.год. уписало 65 ученика Школе за музичке 
таленте и 19 корисника дома – ученика других средњих школа у Ћуприји: Гимназије, 
Медицинске и Техничке школе. Децембра месеца је један ученик Школе за музичке таленте 
прешао у другу школу, а уписала се нова ученица – корисник дома.

разред Пр
.

I II III IV V VI VII VIII IX X збирно

бр. ученика 3 11 2 8 5 5 6 16
-1*

12 7 5 79

Табела 2. Расподела ученика  по разредима музичке наставе
*Ученик 7. разреда музичке наставе је прешао у другу школу децембра месеца

разред I II III IV V VI VII VIII IX X * збирно
бр. ученика 1 2 11 4 7 4 3 11 14

-
1*

11 12 67

Табела 3. Расподела ученика по разредима општеобразовне наставе

*Ученик 9. разреда општеобразовне наставе је прешао у другу школу децембра месеца

разред I II III IV збирно

бр. ученика 5 7 7 1 20

                  Табела 4. Корисници услуга дома – расподела ученика по разредима

Ученици Школе за музичке таленте -  станари дома су ученици из следећих општина:

Општина Име и презиме ученика

Чачак Ковачевић Даница , Ковачевић Јована, Ненадовић Дуња
Ужице Ристовић Лазар
Параћин Стаменковић  Магдалена,  Смиљанић  Јована,  Богдановић  Сашка,

Богдановић  Елена,  Станковић  Мина,  Киш  Лара,  Ђокић  Александра,
Срејић Дарија,  Ђокић Милан,  Љубиша Поповић,  Стојадиновић Леона,
Јовановић Николина, Вучовић Софија

Ариље Спасојевић Матија, Ристановић Сара
Крушевац Бићанин Љубица, Тамбурић Жељко, Тамбурић Драгош, Марковић Мира
Ресавица,
Деспотовац

Ђорђевић Надежда, Јовановић Маша, Карић Дамир, Зорић Лена

Свилајнац Пешић Стојанка, Николић Мина
Велика
Плана

Ђорђевић Марко, Радојковић Лука

Бор Јанковић  Ања,  Атанасијевић  Петра,  Радивојевић  Петар,  Радивојевић
Димитрије, Радивојевић Марија, Радивојевић Максим, Јанеш Ања

Зајечар Младеновић Нађа
Пожаревац  Вељковић Срђан, Уна Милетић
Ниш Стојковић Дуња,  Мусић Моника, Лучковић Валентина, Јовановић Теона



Београд Липановић Петра, Ника Шуља, Чачић Јелисавета, Милорадовић Марко,
Атанасијевић Петра, Марић Марко, Удовић Јована

Панчево Медан Марта
Ћуприја Митровић Јован,   Трујановић Милана,  Трујановић Елвис,  Буљанчевић

Катарина,  Митровић  Милица,  Станковић  Вељко,  Антић  Кристина,
Ђорђевић  Анђела,  Јовановић  Михајло,  Станковић  Марија,  Трипковић
Јелена, Милеуснић Андреј, Гајић Даница, Танасковић Хана

Јагодина Миљковић Динка
Опатија Николина Маричић
С. Каменица Марија Јанковић
С. Паланка Мајсторовић Мима
Вршац Црнобрња Вања
Зрењанин Кали Марија
Ивањица Пјевовић Вук
Врњачка 
Бања

Шеровић Ивана, Шеровић Бојана

Уб Адамовић Урош
Сремска 
Митровица

Божић Марија, Комленић Нађа

Травник, 
БиХ

Кобилић Ариф

Табела 5. – Општине из којих долазе станари дома – ученици Школе за музичке таленте

Ученици средњих школа -  корисници дома су из следећих општина:

Општина Име и презиме ученика

Параћин Николић  Никола,  Матић  Јулија,  Поповић  Милица,  Саздановић
Валентина

Ражањ Ивковић Јована
Ћићевац Алексић Виктор, Томашевић Анђела
Деспотовац Мујић  Магдалена,  Миладиновић  Марија,  Симић  Марија,

Цветковић Милица, Николић Жељко, Николић Јована
Јагодина Петровић Милица, Петровић Никола, Јаћимовић Светлана
Свилајнац Јовановић Теодора
Ниш Лилић Анђела
Бор Михајловић Миодраг
Крушевац Кнежевић Лара

Табела 6 – Општине из којих долазе корисници дома

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ ИЗ ДОМЕНА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА
УЧЕНИЦИМА

Планирани и програмирани задаци Дома у областима социјално - заштитне,
здравствене и васпитне делатности су успешно реализовани.
Посматрано по областима, то изгледа овако:

• СОЦИЈАЛНО – ЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ



Ученици Школе за музичке таленте и ученици средњошколског узраста  који похађају
Гимназију, Техничку школу и Медицинску школу у Ћуприји смештени су у 32 трокреветне собе
– на сваком спрату по 16 соба. У склопу дома је клуб ученика у коме се ученици могу одмарати,
гледати тв, играти друштвене игре и прослављати рођендане.

Поред смештаја, ученици имају исхрану по јеловнику који је сачинио нутрициониста.
Бројни  задаци  из  области  социјално-заштитне  делатности  дома,  који  се  односе  на

обезбеђивање егзистенцијалних и социјалних потреба  ученика, успешно су остварени, што је
омогућило  потпуну  персонализацију  и  социјализацију  личности  ученика   и  несметан
континуиран васпитни процес. Непосредна заштита се остварује редовном бригом о хигијени
простора,  постељине,  ученичких  соба,  личној  хигијени  ученика  и  исправности  намирница.
Васпитачи кроз свакодневни рад са ученицима раде на развијању основних хигијенских навика.

Већина ученика је имала обезбеђену финансијску помоћ у смештају и исхрани у дому од 
стране општина из којих долазе ( Параћин, Зајечар, Бор, Велика Плана, Пожаревац).

2. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

Нарочита  пажња  је  посвећена  здрављу ученика,  па  су им тим поводом организовани
систематски,  специјалистички  и  превентивни  прегледи.  То се  нарочито  односи  на  прегледе
кичменог стуба који је код деце која свирају гудачке инструменте највише оптерећен, па се тако
сваке године организују прегледи од стране ортопеда Опште болнице. Ове школске године је за
ученике нижих разреда (од првог до четвртог) организован преглед од стране стоматолога Дома
здравља, и том приликом јм је одржано предавање о начинима одржавања хигијене зуба, прања и
правилног коришћења четкица,а добили су и поклоне у виду паста и четкица.   

Настављена је сарадња са Заводом за здравствену заштиту у Ћуприји и сваке школске
године се  организују предавања у школи на неку од тема из области здравља и здравствене
заштите, када долазе предавачи-стручњаци из тих области.

У  случају  када  се  васпитаници  разболе,  васпитачи  воде  ученика  на  преглед  у  Дом
здравља и Општу болницу у Ћуприји.

Основни циљ, а то је борба против штетних обичаја и навика и формирање правилног
става према здрављу, реализује се кроз програмске садржаје – теме и превентивне активности
личне и колективне хигијене, кроз сталне разговоре и радионице са васпитачима.

3. ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ

Основна делатност Дома јесте васпитно-образовни рад. Он је реализован у
васпитним групама, слободним и непосредним активностима са ученицима Дома. У реализацији
програма васпитног рада реализоване су планиране теме различиим методама, техникама и 
облицима рада у скаладу са датим околностима и дефинисаним жељеним исходима.

Теме васпитног рада су реализоване кроз 4 програмске области, које
имају исту вредност и њихов однос је педагошки узајаман. Свако програмско
подручје садржи циљеве, исходе, садржаје, врсте активности. Садржај циља су
намера и тежња васпитача, а исход треба да покаже шта желимо да постигнемо код
ученика, у когнитивном, афективном и вољном домену.

У протеклој школској години васпитни рад у Дому обављало је 3 васпитача са
 100  %  радног  времена  и  5  васпитача  са  непуним  радним  временом.  Васпитачи  су  поред
васпитно-образовног рада обављали и ноћна дежурства. Ученици су били распоређени у четири
васпитне  групе  и  васпитни  рад  се  одвијао  по  групама,  индивидуално  и  путем  заједничких
предавања на основу годишњег плана рада дома.

Уз васпитача – носиоца посла, у  активностима су учествовали и приправници – мастер
васпитачи: Спасојевић Ненад, Миленковић Милица и Петковић Стефан, као и волонтер-домски
васпитач Ракић-Јефтић Стефана.  Васпитачи – приправници Спасојевић Ненад и Миленковић
Милица су маја месеца 2019.г. положили испит провере спремности за рад васпитача и тиме
стекли право на полагање испита за лиценцу васпитача.

Са новопримљеним ученицима васпитачи су радили на адаптацији на домски живот  и
социјализацији истих, са посебним освртом на ученике нижег календарског узраста



( ученици од првог до четвртог разреда). Са ученицима код којих су уочене тешкоће у адаптацији
на домски живот, социјализацији и  прихватању колективног живота,  васпитачи су обављали
појачан васпитни рад, у сарадњи са наставницима, родитељима и стручном службом.

Годишњи план и програм васпитног рада је реализован по следећим
програмским областима.

• Адаптација на живот у Дому
Циљ васпитног рада овог програмског подручја који се односи на подршку процесу

прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у коме су дом и школа је у
потпуности реализован.
Највећи проценат ученика је успешно превазишао период адаптације. Потешкоће које је имао 
мањи број ученика су превазиђене социјалном подршком и сарадњом свих актера васпитно- 
образовног рада. Показатељи веома успешне адаптације на нове услове живота и рада су 
познавање организације и начина функционисања дома, правила живота у дому, прихватање 
одвојености од родитеља, обавештеност о могућностима садржајног коришћења слободног 
времена.

• Учење и школска успешност
Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је помоћ

ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде
одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном
развоју.

Програмски садржаји су реализовани кроз индивидуални  и групни облик рада, као и 
часове организованог учења.
Окосницу су чинили следећи садржаји:

-  чиниоци од којих зависи успех у учењу
-  мотивација за учење
-  стратегије учења
-  планирање учења
-  праћење тока и резултата учења
-  анализа успеха и мере за побољшање успеха, итд.
Ученици су били у могућности да користе школску библиотеку – нототеку.

• Животне вештине
Циљ васпитног рада у области животних вештина је оспособљавање ученика

за активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање
различитих животних вештина, које се пројектују у понашању и комуникацији.
Садржаји су реализовани у свим облицима васпитног рада као и у
активностима слободног времена.
Преферирајући садржаји ове области су:
-  сарадња и односи у васпитној групи
-  ненасилна комуникација
- безбедно и небезбедно понашање
-  ризична понашања
-  култура и понашање
-  конфликти и решавање конфликата

Станарима и корисницима услуга дома је одржано предавање у вези дигиталног насиља, под 
именом ,,Дигитално насиље  - облици и превенција”, а предавачи су били васпитач и наставници
социологије и информатике Школе за музичке таленте. Поред ученика, предавању су 
присуствовали наставници и васпитачи школе. Присутнима је овом приликом презентован 
савремен програм који се тиче дигиталног насиља.
У презентацији је дигитално насиље представљено кроз следеће области:



- Општа форма дигиталног насиља
- Изложеност дигиталном масиљу
- Родитељска укљученост
- Превенција дигиталног насиља
- Сви остали (службе) у превенцији дигиталног насиља
- Нивои насиља на интернету
- Реаговање детета у ситуацијама дигиталног насиља
- Реакција сведока дигиталног насиља
- Реаговање одраслих особа када је дете изложено дигиталном насиљу
- Конкретни кораци у сусрету са дигиталним насиљем

• Живот у заједници
У овом програмском подручју  планиране су и реализоване теме чији циљ и исходи теже 

оснаживању ученика за социјалну интеграцију. Основна смерница у остваривању постављеног 
циља је уважавање индвидуалности и различитости , немогућност индивидуалног живота изван 
друштвене заједнице- живот са правилима, правима и обавезама.

Обогаћивању индивидуалног и заједничког живота допринеле су слободне
 активности и свечаности које организује Дом – прославе и обележавање празника, учествовање 
у припремању приредби, спортска такмичења у дому,к ао и узимање учешћа ученика дома у 
активностима које организује општина – уличне трке, општинска такмичења у разним 
спортовима, матурски плес и сл.

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ

Од културних активности у дому је организовано:

• Обележавање Дечије недеље – том приликом смо организовали маскенбал где су најмлађи
ученици имали задатак да у складу са костимима које су обукли, изведу тачку у којој ће
глумити, плесати, рецитовати…

• прослава  Нове  године –  у  току  децембра  месеца  организовали  смо  више  креативних
радионица на којима су ученици правили украсе за интернат и школу. Правили смо јелке од
хамера, честитке за другаре, украсе за јелку, украсе за зимско дрво, пахуље од папира за хол,
новогодишње  венчиће,  китили  јелку, писали  писма  и  жеље Деда  Мразу и  осмишљавали
литералне радове на тему „Шта бих учинио да имам чаробну моћ“. Такође, слушали смо
новогодишње  песмице  и  ђускали.  Радионице  су имале  за  циљ подстицање  креативности
ученика,  улепшавање  просторија  интерната  и  школе,  рад  на  јачању  социо-емоционалне
климе, побољшању другарских односа и стварању пријатне, породичне атмосфере за рад и и
живот у интернату.

• прослава школске славе Светог Саве – традиционално сваке године се  обележава дан
српског просветитеља Саве. Деца заједно са професорима и васпитачима спремају приредбу на
којој  певају, играју, глуме,  а  све почиње сечењем славског колача у холу школе.  Свечаности
присуствује и велики број родитеља, а након тога, ученици, запослени и родитељи буду гости на
свечаној трпези у школи.
• обележавање највећег Хришћанског празника Ускрса - васпитачи сваке године пред 
Ускршњи празник и распуст, са ученицима фарбају јаја и том приликом разговарају о Ускрсу, 
зашто се он и како обележава, о обичајима и начинима фарбања јаја.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Слободно време ученика зависи од узраста и тежине програма, како општеобразовне тако
и музичке наставе. Сваки ученик има свој распоред рада и слободног времена када је и једино
било могуће организовати одређене садржаје и активности. Кад год је било изводљиво, трудили



смо се да ученицима слободно време креативно испунимо радионицама, друштвеним играма,
шетњама, излетима, одласцима на базен и сл.

-  Васпитачи  су дана  21.10.2018.год.  организовали  рекреативни и  едукативни излет  са
ученицима, а за дестинацију одабрали Крагујевац, поводом 77. годишњице стрељања цивила,
односно ученика и наставника у Другом светском рату. Том приликом су деца обишла Спомен
парк  ,,Крагујевачки  октобар”,  ,,Споменик  стрељаним  ђацима”,  присуствовали  молебану
стрељаним ђацима и наставницима., као и Mузеј ,,21. Октобар”.
Након тога, ишло се у Акваријум у оквиру Факултета природних наука у коме се  налази велики
број риба из наших потока, река и језера, егзотичне рибе, водоземци, гмизавци и различите врсте
бескичмењака.  За  завршетак  дана,  ученици  су  имали  мало  слободног  времена  за  шетњу  и
освежење, које су искористили у шопинг центру ,,Плаза”.

- Како се школа може похвалити огромним двориштем које се користи за игру и 
рекреацију ученика, трудимо се да га одржавамо чистим и лепим, тако да васпитачи често са 
децом организују радне акције чишћења и сређивања дворишта. Деци то буде забавно, 
васпитачи им кроз рад и разговор указују на значај чистоће ентеријера и екстеријера, а деца се 
осећају  корисним јер и сами доприносе лепоти своје школе.

• Поводом стогодишњице Првог светског рата, васпитачи су са ученицима 
присуствовали  изложби оружја и оруђа коришћених у Првом светском рату, а 
пронађени су на територији општине Ћуприја. Изложба је одржана у Установи 
културе општине Ћуприја. Ученици су имали прилику да виде документа, биографије 
и личне ствари значајних грађана, учесника Првог светског рата. Било је и разног 
оружја и оруђа, ордена, униформа војника, признања заслужних грађана… Деци је 
изложба била веома интересантна, постављали су занимљива питања, фотографисали 
се. Научили су када је почео и када се завршио Први светски рат, као и који је био 
повод за избијање рата.



Извештај  васпитне групе

Васпитна група 1
Васпитач Марина Ђорђевић

Васпитна група 1 броји 25 ученика од првог до петог разреда општеобразовне наставе, по
следећем  распореду:  1  ученик  првог  разреда,  2  ученика  другог  разреда,  11  ученика  трећег
разреда, 4 ученика четвртог разреда и 7 ученика петог разреда.

Школску годину је уписало 6 нових ученика у овој васпитној групи.Сви су се успешно
адаптирали на услове живота и рада у дому и завршили разреде са одличним успехом.
Од укупног броја ученика васпитне групе (25), а што се тиче ООН њих 21 имају одличан, а 3 
врло добар успех.
Ученици првог разреда ООН и музичке наставе као и припремни разред музичке наставе су 
оцењени описно и сви су постигли задовољавајући успех и савладали предвиђено градиво за ову
школску годину, осим ученице трећег разреда општеобразовне, односно првог разреда музичке 
наставе која није положила испит из инструмента и тиме изгубила право да настави даље 
школовање у Школи за музичке таленте.

Ученици – Михајло Јовановић, Јелена Трипковић, Лена Зорић и Ивана Шеровић имају
све петице из ООН и  музичке наставе и добили су похвале и награде у виду књига.

Осим  задовољавајућих  резултата  на  општеобразовној  и  музичкој  настави,  поједини
ученици су бриљирали на такмичењима из инструмента: Ђокић Александра , Шеровић Ивана,
Шеровић Бојана и Кобилић Ариф.

Рад  са  васпитном  групом  сам  остваривала  кроз  групне  разговоре,  са  разредима
појединачмо или, када се указивала потреба за тим, са већом групом, обухватајући разреде од 1.
до 5., затим кроз индивидуалне разговоре и игру. Ученици су долазили на моју иницијативу или
су самовољно тражили савете и помоћ.

Како је васпитна група специфична по млађем узрасту ученика који је чине, најчешће
активности  у  раду  са  њима  су  се  базирале  на:  адаптацији  на  живот  и  рад  у  колективу,
прихватању правила и обавеза, социјализацији и осамостаљивању, раду на јачању другарских
веза и односа, организацији и садржају слободног времена, учењу учења и развијању радних
навика.

Поједини  ученици  су  током  године  били  у  процесу  појачаног  васпитног  рада,  због
неоправданих изостанака или непоштовања правила понашања у дому. Кроз константу сарадњу
са разредним старешинама, стручним сарадницима и родитељима, трудили смо се и могу рећи
успели да променимо , односно исправимо понашање ученика.
Месечни, као и годишњи план и програм васпитног рада је остварен.

Сарадња са родитељима, која је неопходан чинилац за успех и задовољство ученика, је 
била неопходна и могу рећи успешна. Заједничким снагама смо решавали проблеме на које смо 
наилазили, прихватали сугестије, предлагали решења и успели да пребродимо период 
адаптације који је за поједине ученике био заиста тежак.

Сарадња са наставницима и разредним старешинама је такође врло важна и неопходна.
Станари дома су ученици школе која је део интерната и често се проблеми на општеобразовној
или  музичкој  настави  рефлектују  на  понашање  ученика  у  дому,  па  је  битна  правовремена
информација са сваке стране и сходно томе, права реакција.   

Васпитна група 2
васпитач Дејан Ђорђевић

Индивидуални разговори

Број ученика  : 26



Најчешћи проблеми о којима је вођен разговор са ученицима, упућивање на културу дијалога, 
ненасилна комуникација, разрешавање конфликтних ситуација путем ненасилне комуникације, 
социјално – адаптациони проблеми.

Разговор са родитељима – старатељима

Најчешћи проблеми о којима је вођен разговор са родитељима су : Прикупљање свих 
релевантних података о ученицима ради бољег праћења, успостављање добре комуникације са 
родитељима и укључивање родитеља у разрешавање адаптационих проблема, везаних за 
ученике код којих су се исти и појавили.

Рад у васпитној групи

Најчешђи проблеми у раду са групом и појединачно :

Недовољна мотивисаност за постигнућа, рад на јачању кохезије групе, организација и садржај 
слободног времена, учење учења ( навикавање ученика на рационално учење и вебање ).

Укључивање ученика у рад ђачког парламента, организација спортско-рекреативних активности 
и културно – забавних програма у оквиру дома, планирање разних акција у циљу унапређења 
живота и рада у дому.

Доминантни облици рада и методе васпитног рада

У васпитном раду са ученицима најчешће су коришћени следећи облици рада:
-индивидуални
-групни
-рад у паровима
-самостални рад ученика
У реализацији васпитних садржаја најчешће су коришћене следеће методе васпитног рада : 
навикавање, упућивање, дијалошка метода, ненасилна комуникација.

Постигнућа васпитне групе

Од укупног броја ученика васпитне групе (26) одличан успех на ООН постигло је 16 ученика, 
врло добар успех 8 ученика и добар 2 ученика . Сви ученици су имали примарно владање, а 
један ученик, Мињевић Андреј,  је прешао у другу школу.

Планиране васпитне теме су у потпуности реализоване, остварена комуникација на релацији 
ученик-васпитач-наставник-родитељ.

Васпитна група 3

васпитач Горан Николић

        Васпитна група 3 броји 23 ученика и то: 11 ученика 10. разреда ООН (8 ученика 8. разреда 
МН, 2 ученика 7. - 8. разреда МН и 1 ученик 9. разреда МН) и 12 ученика ,,слободњака“( 1 
ученик 8. разреда МН, 6 ученика 9. разреда МН и 5 ученика 10. разреда МН). Нова ученица у 
школској 2018/2019. години је Валентина Лучковић. Ученица се успешно адаптирала на услове 
живота и рада у дому.

        Најчешћи проблеми у раду са васпитном групом јесу: учење и шлколска успешност, 
важност и неопходност поштовања Кућног реда у дому, значај правилног одржавања како личне 
тако и хигијене заједничког простора, рад на јачању кохезије групе  и решавање адолесцентских 
криза. Поред наведених проблема у раду са васпитном групом акценат је стављен и на учењу 



учења (технике учења путем решавања проблема), укључивање ученика у рад Ученичког 
парламента и организовање спортско- рекреативних садржаја у оквиру школе и дома.

        С обзиром на узраст ученика и период њихове адолесценције  где је ученик оптерећен 
собом, својим спољашњим изгледом који се свакодневно мења, душевним немиром, амбицијама 
и скромним могућностима у школским обавезама, од мене се очекивао широк поглед у давању 
савета као и чести групни и индивидуални разговори.

Састанци васпитне групе 3 биле су усмерени на: организацији  свакодневног рада и живота у 
колективу, повољној социоемоционалној клими, упућивању у технике учења и пружању 
инструктивне помоћи, разговори на тему важности и неопходности поштовања Кућног реда у 
дому, као и начину  коришћења слободног времена.

 Награђени ученици ове школске године су: Марко Марић, Марија Јанковић и Драгош Тамбурић.

        Сарадња са родитељима одвијала се периодично и по потреби. Најчешће теме око којих је 
вођен разговор са родитељима су:

               - правилна организација времена (одлазак на спавање у одређено време прописано 
Кућним редом дома и устајање на време),

               -  прикупљање свих неопходних података о ученицима ради бољег праћења,

- укључивање родитеља у решавање васпитно – дисциплинских проблема и адолесцентских 
криза код ученика.

Васпитна група 4

васпитач Александра Вулић

Васпитна група 4 броји 14. ученика од којих 6 ученика похађа Школу за музичке таленте, а 8 
ученика су корисници услуга дома.

Свих шест ученика су завршили школску годину са позитивним успехом. Три ученика је 
завршило 6. разред О.О.Н. односно  4.разред М.Н. и три ученика је завршило 7. разред О.О.Н. тј.
5. разред М.Н.. Сви ученици имају одличан успех. Од тога су два ученика уписана у школу ове 
школске године и обе су се успешно адаптирале на нову средину , поштују кућни ред и правила 
понашања у дому као и вршњаке и васпитаче.

Васпитни  рад са ученицима је био константан током целе године , одвијао се кроз 
активности планиране годишњим планом, као и кроз многобројне индивидуалне разговоре са 
ученицима. Комуникација и сарадња на релацији ученик -  ученик као и васпитач – ученик 
одвијала се и кроз састанке васпитне групе  на којима су сви ученици били углавном присутни, 
ученици су отворени за срадњу и састанци су били са позивним исходом. Ученици су били 
ангажовани и у своје слободно време када смо заједно правили украсе и украшавали како 
васпитачку собу, тако и ходнике интерната и школски хол ( нпр. Нова година , 8. март, Ускрс).

Осам ученика су корисници услуга дома и такође сви имају позитиван успех у школама 
које похађају. Сви ученици су се адаптирали на живот и рад у дому. Имају изграђене радне и 
хигијенске навике, као и развијене социјалне вештине. Имају пристојно понашање на релацији 
ученик – ученик као и ученик – васпитач. Ученици показују заинтересованост за рад као и за 
сарадњу, како између себе тако и са васпитачима. Васпитни рад са ученицима се одвијао кроз 
планиране активности, како кроз рад са групом тако и кроз индивидуални рад и кроз састанке 
васпитне групе, те су сви циљеви васпитног рада остварени и исходи су позитивни.



Васпитач Гордана Радуловић

Прихватила сам васпитну групу ученика средњих школа у Ћуприји, од 12 ученика (7 
ученика Медицинске школе, 4 ученика Техничке школе и једну ученицу Гимназије). То су 
најстарији ученици у Дому и од њих се очекује коректно понашање, постигнути, добри 
резултати у учењу и поштовање кућног реда и правила Дома. Између осталог јер они тако и 
остварују могућност пријема наредне године у Дом.

Сва очекивања су испунили, почетници у дому су се добро адаптирали, прихватили 
одговорно своје обавезе, па и обавезе дежурства по распореду дежурства у периоду од 19 – 22.30
ч. Уредно су водили књигу дежурства, организовали замене када је до њих долазило. Време 
дежурства су активно проводили у учењу, међусобном помагању око савладавања појединих 
области.

Васпитачке састанке смо одржавали према потреби, није било никаквих проблема, радо 
су се одазивали, чак су и иницирали разговор и састанке. Васпитни рад са оваквом васпитном 
групом је био задовољство (договор, разговор, поверење, усаглашавање).
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Извештај о раду Педагошког већа

У  школској 2018/19.години седнице Педагошког већа су континуирано одржаване (одржано је 
четрнаест седница).  Седницама је присуствовала већина чланова већа. Неке од теме о којима се 
расправљало на седницама су:

• Адаптација и социјализација новопримљених ученика
• Успех и дисциплина ученика , мере за побољшање
• Хигијена дома
• Опремљеност дома
• Квалитет и квантитет исхране
• Стручно усавршавање васпитача

Оно што је примарно у раду са новоуписаним ученицима је рад на адаптацији и социјализацији, 
стално праћење и правовремено реаговање. Ове школске године није било већих потешкоћа и 
сви новоуписани ученици су се успешно адаптирали на дом, колективни живот, начин рада и 
услове живота у њему. Кроз васпитне теме које смо са ученицима обрађивали,  упућивали смо 
их у технике успешног учења и савладавања градива, помагали да реше конфликте настале на 
релацији са вршњацима, наставницима, родитељима, итд. Ослушкивали смо њихове потребе и 
настојали да их , колико смо у могућности, задовољимо. Слободно време које ученици имају 
заиста мало смо креативно користили, кроз радионице, друштвене игре, шетње, излете, а када је 
време дозвољавало, водили смо их на купање у Аква парк у Јагодини, што им се посебно 
свидело и у чему су уживали. Васпитачи су дејствовали удруженим снагама и када су у питању 
ученици  који су због непоштовања кућног реда  и правила живота и рада у дому захтевали 
појачани васпитни рад и изрицање адекватних васпитних мера. Проблеми су се решавали 
сталном и континуираном сарадњом са родитељима, стручним сарадницама, разредним 
старешинама и наставницима општеобразовне и музичке наставе.

Сарадња са родитељима ученика се одвијала током целе школске године, али се интезитет 
сарадње разликовао од родитеља до родитеља. Већи део родитеља је био у сталној сарадњи са 
васпитачима, док се мањи број јављао искључиво по позиву васпитача. Сарадња са родитељима 
и њихово учествовање су неопходни, нарочито када су у питању ученици  којима је у појединим 
периодима школовања неопходна посебна пажња и подршка. Школа већ годинама уназад има 
праксу да на почетку и крају школске године одржава групне родитељске састанке са 
родитељима, на коме се разматра целокупна проблематика, усклађују међусобна права и обавезе,
дужности и одговорности станара дома и њихових родитеља.

И ове школске године је пре званичног пријемног испита постојала тзв. ,,припрема” за 
ученике који планирају да упишу Школу за музичке таленте. Наиме,  пре самог полагања 
пријемног испита, васпитачи у саставу: Ђорђевић Марина, Ђорђевић Дејан и Николић Горан 
обављали су разговоре са родитељима и децом - будућим ученицима школе, упознали их са 
амбијентом и начином функционисања дома и дали све потребне информације о истом.

Марина Ђорђевић,
Координатор васпитне службе
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
у школској 2018/2019.  години

Ученички парламент одржао је 7 састанака током школске 2018/2019. године.

Састанци ученичког парламента одржани су у следећим терминима:

 9. 2018. године

 21.9.2018. године

 5.12.2018. године

 22.1.2019. године

 8.3.2019. године

 15.3.2019. године

 4.6.2019. године.

На првом састанку изабранни су чланови ученичког парламента:

 Вања Црнобрња, председник;

 Љубица Бићанин, заменица председника;

 Петра Атанасијевић, записничар;

 Вања Црнобрња, стручни актив за школско развојно планирање;

 Динка Миљковић, тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања;

 Марта Медан, тим за обезбеђивање квалитета рада установе;

 Вања Црнобрња и Петра Атанасијевић, чланови школског одбора;

 Горан Миљковић и Дејан Ђорђевић, чланови наставничког већа који учествују у раду
ученичког парламента.

Дневни  ред  састанака  односио  се  кућни  ред  школе,  термине  одржавања  верске  наставе,
правилима Клуба ученика и  о терминима оброка недељом.  Такође се  говорило о  одласцима
кућама током великих викенда,  терминима буђења „слободњака“ (ученици који су завршили
разреде општеобразовне наставе), индивидуалним распоредима часова, конзумирању алкохола и
цигарета и идејама за мурал.

Дискутовало се коришћењу мобилних телефона за ученике 7. и 8. разреда и изласцима петком и
суботом. Осмишљаване су идеје за мурале који су требали да буду осликани изнад шанка у холу
школе и на спољном зиду школе.

Илија Најдановић,
наставник социологије
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Извештај о раду Савета родитеља Школе за музичке  таленте

у Ћуприји, за школску 2018/2019. годину

Савет родитеља је радио у следећем саставу:

• Председник Савета  Марија Јовановић- 1. разред
• Заменик Савета Ана Младеновић- 8. разред
• Александра Гајић - припремни разред
• Драгана Зорић  - 2. разред
• Оливера Ђокић  - 3. разред
• Андријана Јовановић - 4. разред
• Ивана Ојданић - 5. разред
• Сања Станковић - 6. разред
• Саша Ђорђевић - 7. разред
• Милена Петровић - 10. разред
• Марина Црнобрња - 9. разред

Школске 2018-2019, одржане су четири седнице Савета родитеља, са циљем унапређења
рада школе. Савет је у оквиру својих ингеренција, прописаних  Пословником о раду Савета,
доносио потребне одлуке,  разматрао  и  усвајао  извештаје  и  планове,  давао предлоге  и  разне
сагласности, које су у датом тренутку биле неопходне за функционисање школе.

На састанцима Савета родитеља у првом полугодишту, дата је једногласно сагласност на
Извештај о раду, као и сагласност на План рада Школе за музичке таленте, за школску 2018-2019
годину. Усвојен је предлог да се убудуће Ученички парламент формиран по општеобразовној
настави, измени и формира по музичкој  настави, као и да се родитељи обавесте о важности
попуњавања анкете, које би у многоме, помогле у сагледавању рада школе у целости.

Донета  је  и  одлука,  да  родитељи  дају  сагласност  за  превоз  ученика  на  такмичења,
концерте,  разна  гостовања,  која  су у  организацији  школе,  аутобусом,  такси  превозом,  као  и
превозом  приватним  аутомобилима  запослених.  Такође  сагласност  и  за  коришћење  и
објављивање наступа ученика на приредбама, такмичењима, концертима, у медијима.  

Усвојен је и предлог да се подсете родитељи на обавезан систематски преглед деце, по
званично здравственом календару, јер због специфичности школе, уочено је да многа деца нису
била обавештена, од стране матичног Дома здравља града из кога долазе.

На Савету се разговарало о већем ангажовању ученика што се тиче општеобразовне наставе,
због увођења завршног испита за средњу школу, о правима и обавезама ученика, те се дошло до
констатације, да је неопходно ученике више укључивати у уређењу свог окружења, кроз њихова
ваннаставна  ангажовања,  као  и  о  организовању  чешћих  излета  у  природи,  екскурзија,
рекреативних настава и других активности.

Једногласно је донета одлука о коришћењу Дунав осигурања ученика за школску 2018-
2019. годину, као најповољнија од 420,00 динара годишње, по ученику.

Усвојени су предлози чланова тимова и актива у школи, из редова родитеља.

У циљу адекватног одржавања инструмената школе, дата је сагласност на висину накнаде
за  изнајмљивање инструмената,  као  и  смањење надокнаде за  родитеље,  који  у  нашој  школи
имају уписано више од једног детета.



На састанцима Савета  родитеља у другом полугодишту, поднет је  извештај  од стране
помоћника директора о успеху и владању  ученика на крају првог полугодишта и полугодишњи
извештај о раду школе, који је усвојен на Школском одбору и чланови Савета упознати су са
Правилником о правима, обавезама, дисциплинској и материјалној одговорности ученика школе
и дома. Од стране председника Стручног актива за развој школског програма, изнет је развојни
план школе.

Такође је поднет извештај о раду Ученичког парламента са темама верска настава, кућни
ред, клуб ученика, динамика одлажања кући викендом итд.

Савет је упознат са спровођењем посебних програма заштите ученика од насиља, заштите
здравља,  професионалне  оријентације  итд.  ,  са  активностима  везане  за  програме  који  су
реализовани, као и са планом за наредни период.

Предлози  у  циљу  боље  сарадње  на  релацији  школа-родитељ,  тицали  су  се  активног
учешћа  родитеља  у  раду  школе-тимови,  активи,  ваннаставне  активности  и  благовременом
обавештавању родитеља са активностима које се спроводе у школи.Такође један од предлога је и
да  се  уведе  обавеза  родитеља,  да  у  тачно  дефинисаном  периоду  контактирају  разредне
старешине-општеобразовне и музичке, како би у сваком тренутку имали праве информације о
својој деци.

Савет родитеља  се у свом саставу и оквирима којим делује,  максимално ангажовао у
разматрању тема и давању предлога за све актуелне догађаје, који су били везани за ову школску
годину.

Била  ми  је  част  и  задовољство  да  руководим  овим  Саветом  и  истакла  бих  посебну
захвалност руководству и запосленима у школи, на несебичном ангажовању, идејама и жељи да
Школа  за  музичке  таленте  сачува  позицију  установе   од  посебног  значаја  и  интереса  за
Републику Србију.

Марија Јовановић,                                                                                                             Председник
Савета родитеља
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
 
Наставничко веће чине наставници општеобразовне, наставници музичке инструменталне и 
теоријске наставе, васпитачи, стручни сарадници, директор и помоћник директора. У школској 
2018/19.години одржано је десет седница Наставничког већа.
И поред чињенице да је велики број наставника општеобразовне наставе ангажован и у другим 
школама, Наставничко веће је успешно реализовало седнице и имало неопходан кворум.

Наставничко веће се у оквиру својих надлежности бавило питањима у вези са:

1. Усвајањем програма рада наставничког већа
2. Променама у ангажовању наставника у новој школској години и верификовањем   
разредних старешинстава
3. Усвајањем плана стручног усавршавања запослених
4. Усвајањем плана допунске и додатне наставе
5. Формирањем и верификовањем чланова тимова и актива у складу са Законом
6. Информисањем већа о новоуписаним ученицима
7. Давањем мишљења чланова већа о кандидатима за избор директора школе
8. Постигнућем и дисциплином ученика
9. Реализацијом наставног плана и програма
10. Васпитно –дисциплинским поступцима за ученике
11. Реализацијом наставних и ваннаставних активности
12. Организацијом обележавања 45 година постојања и рада школе
13. Концертним активностима ученика
14. Предлогом чланова наставничког већа за Школски одбор
15. Информисањем о резултатима ученика  на такмичењима
16. Одређивањем термина годишњих и пријемног испита
17. Организацијом матурских испита  
18. Избором ученика генерације
19. Најбољим матурским испитом, односно завршним реситалом
20. Ваннаставним активностима реализованим у школи и дому
21. Предлог за члана Школског одбора из реда Наставничког већа
22. Формирањем комисије за преглед матичних књига
23. Похваљивањем ученика који су се примерено владали у школи и дому
24. Упознавањем чланова са полугодишњим и годишњим извештајима о раду стручних 
актива  и тимова
25. Упознавањем чланова са полугодишњим и годишњим извештајем о раду директора школе
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ, за школску  2018/ 2019.

Школски Одбор од 15. маја 2018. год ради у новом саставу:

• Саша Ђорђевић – представник родитеља, председник
• Весна Антић – представник запослених, заменик председника
• Небојша Влаисављевић – представник запослених
• Зоран Гавриловић – представник запослених  
• Љубомир Милановић – представник локалне заједнице (са ФМУ)
• Срђан Сретеновић – представник локалне заједнице (са ФМУ)
• Предраг Стојадиновић – представник локалне заједнице
• Иван Танасковић – представник родитеља  
• Александар Гајић – представник родитеља  
• Вања Црнобрња и Петра Атанасијевић - представници Ученичког парламента
• Весна Андрејић - синдикат Независност
• Срећко Алексић - синдикат образовања Србије
• Драган Костандиновић - „Унија синдиката просветних радника Србије“;
• Мирјана Паунковић - секретар школе
• Данијела Јовић, проф. - директор школе
• Драган Ђорђевић - уметнички руководилац
• Јасна Милошевић Стојановић и Ивана Ћирић - стручни сарадник/психолог
• Бобана Марковић - шеф рачуноводства

Школски одбор је у предвиђеним роковима и у складу са Законом доносио потребне одлуке,
разматрао и усвајао извештаје, давао сагласности и сугестије.

На Седници од 30. августа 2018. године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Усвојен је Извештај о раду Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2017/2018. 

годину.
• Усвојен је Извештаја о раду директора Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску

2017/2018. годину.
• донета је одлуке о измени плана набавки за 2018;
• донета  је  одлука  о  куповини  још  једног  филтера  за  пречишћавање  воде  и  магнетног

омекшивача воде.

На Седници од 13. септембра 2018.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Усвојен је Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2018/2019.

годину.
• Усваја  се  Плана  рада  директора  Школе  за  музичке  таленте  у  Ћуприји  за  школску

2018/2019.годину.
• Усваја се Измена бр. 3 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2018. годину.
• Усваја се Измена Финасијског Плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2018. годину.
• Усвојене су Измене и допуна Статута Школе за музичке таленте у Ћуприји.



На Седници од 8. октобра 2018.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• I Листа кандидата за избор директора Школе за музичке таленте у Ћуприји, који 

испуњавају услове за директора:
а) Данијела Јовић из Ћуприје, ул.Кнеза Милоша бр. 8/30, по занимању дипломирани 
музичар виолиниста, пријава заведена под дел. бр. 01-2128 од 15.8.2018. године;

Кандидат је претходно обављао дужност директора Школе.
Кандидат је уз пријаву приложио следећа документа:

1) Радна биографија са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада за 
време трајања мандата;
2) Документа која могу послужити као доказ о стручним и организаторским способностима 
и то:
*Уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања: „ Улога наставника и 
васпитача у превенцији и превазилажењу насилног понашања и конфликтних ситуација“;
*Потврду за похађање семинара:“ Закон о основама система образовања и васпитања, 
Правилник о сталном стручном усавршавању;
* Уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања:„Настава у средњој школи 
заснована на каријерним циљевима – иновативне наставне методе и технике 
самоистраживања ученика“;
* Уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања:“Ефикасним учењем до 
бољих резултата“;
* Уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања:“Интеркултурно 
образовање“;
* Уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања:“Комуникација као 
професионална одговорност“.
3) Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
4) Уверење о здравственом стању
5) Уверење о неосуђиваности издато од стране МУП
6) Уверење Основног суда у Параћину да није покренут кривични поступак или истрага;
7) Уверење Привредног суда у Крагујевцу да није оптуживана нити кажњавана за привредни 
преступ.
8) Уверење о држављанству Републике Србије
9) Извод из матичне књиге рођених
10) Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада Школе за музичке таленте у 
Ћуприји;
11) Потврду о радном стажу;
12) Пријемни формулар за пријаву на Конкурс.

б) Небојша Влаисављевић из Шапца, ул. Јована Цвијића бр. 13/34 по занимању 
дипломирани музичар виолиста, пријава заведена под дел. бр.01-2162 од 17.8.2018. године.
Кандидат је уз пријаву приложио следећа документа:
1) Радну биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада за 
време трајања мандата;
2) Оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању;
3) Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
4) Уверење о здравственом стању
5) Уверење о неосуђиваности издато од стране МУП
6) Уверење Основног суда у Шапцу да није покренут кривични поступак или истрага;
7) Уверење Привредног суда у Ваљеву да није оптуживан нити кажњаван за привредни  
преступ.
8) Уверење о држављанству Републике Србије
9) Извод из матичне књиге рођених
10) Потврду о радном стажу;



11) Пријемни формулар за пријаву на Конкурс.

II Након изјашњавања Школски одбор констатује да је за кандидата Данијелу Јовић из 
Ћуприје  гласала већина од укупног броја чланова Школског одбора. Седници је 
присуствовало 8 чланова Школског одбора, 6 члана гласало је за Данијелу Јовић из Ћуприје, 
1 члан за Небојшу Влаисављевића из Шапца, а 1 је неважећи глас..

IIIШколски одбор ПРЕДЛАЖЕ да министар просвете, науке и технолошког развоја за 
директора Школе за музичке таленте у Ћуприји изабере Данијелу Јовић из Ћуприје, ул.Кнеза
Милоша 8/30, по занимању дипломирани музичар виолиниста.

IV Школски одбор предлог за избор директора Школе за музичке таленте у Ћуприји, заједно
са  Извештајем Комисије  за  избор  директора  Школе  бр.01-2808  од  3.10.2018. године  и
комплетном  документацијом  пријављених  кандидата  који  испуњавају  законом  прописане
услове за директора, доставља министру Просвете, науке и технолошког развоја.

• Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Школи за
музичке таленте у Ћуприји.

• Усваја  се  План  набавки  Школе  за  музичке таленте  у  Ћуприји  за  2018.  годину –  у  делу
набавки на које сезакон не примењује.

• Даје  се  сагласност  за  путовање  ученика  Марије  Јанковић,  Марка  Марића  и  Валентине
Лучковић  у  иностранство,  уНародну  Републику  Кину,  у  периоду  од  18.  до  25.  октобра
2018.год.,  као  део  делегације  СО  Ћуприја  у  својству  представника  културе  и  просвете
Општине Ћуприја.

II. Ученици путују у пратњи директора школе:Данијеле Јовић, дипл. музичар виолиниста, а
ради стручно-педагошке подршке ученицима.

На Седници од 31. октобра 2018.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Одбија се жалба наставника Весне Антић, заведена под бројем 01-3017 од 17.10.2018.год. као

неоснована и потврђује решење директора бр. 02-2749 од 26.9.2018.године.

Запослена  се  упућује  да  потражи  тумачење  од  виших  надлежних  инстанци  (просветна
инспекција, Школска управа).

• Одбија се жалба наставника Весне Антић, заведена под бројем 01-3018 од 17.10.2018.год. као
неоснована.

Запослена  се  упућује  да  потражи  тумачење  од  виших  надлежних  инстанци  (просветна
инспекција, Школска управа).

На Седници од 19. новембра 2018.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Одбија се Приговор наставника/васпитача Иване Гавриловић, заведен под бројем 01-3219 од

5.11.2018.год.  као  неблаговремен  и  потврдђује  Решење  директора  бр.  02-2717  од
26.9.2018.године.

• Одбија се Приговор наставника/васпитача Иване Гавриловић, заведена под бројем 01-3220 од
5.11.2018.год.  као  неблаговремен  и  потврдђује  Решење  директора  бр.  03-2717  од
26.9.2018.године.



• Одбија се Жалба васпитача/библиотекара Гордане Радуловић, заведена под бројем 01-3298 од
13.11.2018.год. као неблаговремен и потврдђују Решења директора бр. 01-2745 и 02-2745 од
26.9.2018.године.

• Одбија  се  Захтев  васпитача  Јелене  Белошевић  заведен  под  бројем  01-3297  од
13.11.2018.године  и  запосленој  се  саветује  да  се  обрати  надлежним  институцијама
(инспекцији,  Школској  управи  или  Министарству  просвете)   како  би  добила  адекватне
одговоре на питања наведена у Захтеву.

На Седници од 7. децембра 2018.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Прочитано Решење Mинистра о именовању директпра Школе за музичке таленте у Ћуприји

бр. 119-01-00013/2018-03/202 од 02.11.2018.год.
• Закључен је Уговор са директором школе из чл. 124. Закона о основама система образовања и

васпитања
• Усваја се Измена бр. 4 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2018. годину.

• 1. Деци запослених старости до 11 година обезбеђују се пакетићи у вредности од 1.000, 00
динара,  из сопствених средстава које је установа остварила.
2. Татјана Миљанић, магационер/економ – шеф службе исхране и референт за финансијско-
рачуноводствене послове, дужна је да направи списак запослених чија деца остварују право
на пакетиће, и да у складу са тим, по одобрењу директора, изврши набавку истих.

На Седници од 28. децембра 2018.године:
      

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Одбија се као неоснована жалба Бобане Марковић дипл.економисте, из Јагодине,  
• Одбија се као неоснована жалба запослене Иване Гавриловић, проф. географије, из 

Ћуприје
• Одбија се као неоснована жалба Небојше Влаисављевића, дипл. музичара виолисте из 

Шапца

На Седници од 22. јануара 2019.године:  

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Усваја се Оквирни финансијски план Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. годину.
• усвојен је предлог и донет је Правилник о понашању ученика, корисника дома, 

родитеља/других законских заступника, наставника, васпитача и других запослених у Школи
за музичке таленте у Ћуприји.

• Усвојен јеПравилник о животу и раду у дому Школе за музичке таленте у Ћуприји
• Усвојен  јеПравилник  о  правима,  обавезама,  дисциплинској  и  материјалној  одговорности

ученика и корисника услуга дома ученика у Школи за музичке таленте у Ћуприји
• Усвојен је Правилник о похваљивању и награђивању ученика Школе за музичке таленте у 

Ћуприји.

На Седници од 27. фебруара 2019.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Усваја се Измена финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји, за 2019. годину.
• Усваја се План набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. годину.
• Усваја се Финансијски извештај Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2018. годину.
• Усваја се Извештај о попису Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2018. годину.
• Усваја  се  Извештај  о  раду  директора  Школе  за  музичке  таленте  у  Ћуприји  за  прво

полугодиште школске 2018/2019. године.



• Усвојен је Развојни план Школе за музичке таленте у Ћуприји.
• 1. Ставља се ван снаге Уговор о регулисању међусобних права и обавеза без заснивања

радног односа  бр.  01-3602 од 7.12.2018.  године,  закључен између директора  и  Школског
одбора.

• 2. Права и обавезе директора регулисаће се Решењем о распоређивању на радно место
• Усвојена је одлука о регулисању статуса директора.
• Доноси се одлука да се налаже се директору Школе да ученица Милана Трујановић остане у

дому, иако је из Ћуприје, с обзиром да за исту ученицу има места у дому, с тим да се њени
родитељи сагласе да до 31. 8. 2019.године, исплате заостала дуговања за смештај и исхрану
Милане и Елвиса Трујановића.

На Седници од 15. априла 2019.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Усваја се Измена бр. 1 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. годину, у

делу набавки на које се закон не примењује – додају  се две нове набавке добара и то: Мали
кућни  апарати,  процењене  вредности  150.000,00  динара  и  Набавка  софтвера,  процењене
вредности 130.000,00 динара.

• Усвојен је Правилник о јавним наступима.
• Да се приправницима, ангажованим уговором о стручном оспособљавању, и волонтерима,

ангажованим уговором о волонтирању, надокнаде трошкови за долазак на рад и одлазак са
рада.

• Усваја се Правилник о испитима у Школи за музичке таленте у Ћуприји

На Седници од 23. априла 2019.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Даје  се  сагласност  за  путовање  ученика  и  наставника  у  иностранство,  на  међународна
такмичења и то:

 такмичење „Talents for Europe" - Словачка: у периоду од 26. априла до 3. маја
Ученици: Маша Јовановић, Дуња Стојковић, Матија Спасојевић, Сара Ристановић
Ученици путују у пратњи наставника: Драгутина Младеновића, Милице Младеновић и Јоване 
Николић., а ради стручно-педагошке подршке ученицима;

 Такмичење "Ј.  Kociјan" - Чешка: у периоду од 27. априла до 4. маја
Ученици: Марта Медан, Матија Спасојевић, Урош Адамовић
Ученици путују у пратњи наставника: Драгутина Младеновића, Милице Младеновић и Јоване 
Николић., а ради стручно-педагошке подршке ученицима;

 Међународно натјецање „Фрањо Крежма“ - Хрватска: 20.-24.маја 2019.
     Ученици: Николина Маричић, Ариф Кобилић
Ученици путују у пратњи наставника: Божидара Радосављевића и Милице Пап, а ради стручно-
педагошке подршке ученицима;

 Такмичење „Povoletto” – Удине - Италија: 25. - 30. јуна
Ученици: Петар Радивојевић, Милана Трујановић
Ученици путују у пратњи наставника: Данице Гавриловић и Зорана Гавриловића, а ради 
стручно-педагошке подршке ученицима.

На Седници од 16. маја 2019.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Даје се сагласност за путовање ученика Јоване Удовић на такмичење „Postaccini“ у Италији,

град Фермо у периоду од 21. до 25. маја 2019. године.



• Одбија се  жалба запосленог Влаисављевић Небојше, дипл.музичара - виолисте, из Шапца,

На Седници од 7. јуна 2019.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Покреће се поступак за разрешење два члана органа управљања и именовање два нова члана 

органа управљања
• Усвојена је измена и допуна Статута Школе за музичке таленте у Ћуприји
• Усвојена је измена и допуна Правилника о раду у Школи за музичке таленте у Ћуприји
• Усвојена је измена и допуна Правилника о испитима у Школи за музичке таленте у Ћуприји
• Усвојен је акциони плана Стручног актива за ШРП
• Усвојен је школски програм Школе за музичке таленте у Ћуприји
• Усваја се Измена финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. годину.
• Усваја се Измена бр. 2 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2019. годину, у

делу набавки на које се закон не примењује
• Усвојен је пословника о раду Школског одбора Школе за музичке таленте у Ћуприји
• Даје се сагласност за путовање 17 ученика– велики оркестар Школе за музичке таленте на

гостовање у Италији, град Белуно у периоду од 19. до 24. јуна 2019. године.
• Налаже се директору Школе за музичке таленте у Ћуприји Данијели Јовић, да по потреби

обавља прековремени рад у Школи за музичке таленте у Ћупрји, а због комплексности рада
установе.
Прековремени рад правдаће извештајем о  броју сати  прековременог рада за  сваки месец
посебно,  а  решења  о  броју  сати  прековременог  рада  и  исплати  за  прековремени  рад
потписиваће председник Школског одбора, по добијеном извештају од стране директора.

• Одбија се као неоснована жалба васпитача Јелене Белошевић, проф. разредне наставе, из 
Крагујевца

На Седници од 29. јула 2019.године:

• Усвојен је записник са претходне седнице
• Усвојен је програм волонтирања у Школи за музичке таленте у Ћуприји

Школски одбор је у свом саставу шк. 2019./2019.год. радио врло озбиљно, предано и одговорно.

Саша Ђорђевић,
Председник Школског Одбора
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ДИРЕКТОРА  ЗА  ШКОЛСКУ  
2018/19. ГОДИНУ

Школа за музичке таленте је у школску 2018/2019. годину ушла потпуно припремљена када су у 
питању наставни и ненаставни кадар, као и уређеност простора за извођење наставе. Настава је 
почела на време и до краја првог  и другог полугодишта успешно је реализован наставни план и 
програм, како за музичку, тако и за општеобразовну наставу. Васпитна служба је, такође, 
реализовала све предвиђене активности према годишњем Плану рада школе.
Школске 2018/19. године, распоред часова је у сарадњи са помоћником директора и 
организатором практичне наставе урађен већ током лета, прослеђен осталим школама са којима 
имамо заједничке наставнике и са њихове стране је  прихваћен, управо због разумевања наше 
комплексне организације. Из тог разлога смо благовремено почели и да га примењујемо – од 
почетка школске године.

Активно сам учествовала у изради Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019.годину, 
као и Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину који  
који су на време израђени и усвојени од стране Школског одбора.

Формирала сам све обавезне школске тимове, именовани су и координатори на седници 
наставничког већа. Сви тимови су поднели своје извештаје о раду.

У сарадњи са помоћником директора и секретаром, донела сам решења о распоређивању, 
решења о 40-часовној радној недељи и коефицијенту  за све запослене за школску 2018/2019. 
годину.

Подржала сам сваку иницијативу запослених за њихово стручно усавршавање и упућивала 
запослене на стручне семинаре. У организацији школе и у нашим просторијама за наше 
запослене одржана су и 2 семинара:

• УМЕЋЕ  ОДРАСТАЊА - оснаживање наставника и васпитача за  васпитни и превентивни
рад са адолесцентима

• МЕЂУПРЕДМЕТНИ ПРИСТУП НАСТАВИ И УЧЕЊУ И РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА

Сарађивала сам са Саветом родитеља, који је одлучивао у оквиру својих надлежности о свему 
што је било важно за ученике. Редовно сам обављала и индивидуалне разговоре са сваким 
родитељем који је за тим имао потребу и позивала на разговор родитеље са којима је додатно 
лично било потребно разговарати.

Присуствовала сам и учествовала у раду свих седница школског одбора, као и у сарадњи са 
секретаром и председником школског одбора, учествовала у планирању дневног реда за 
електронске седнице, што се показало корисним, због немогућности појединих чланова одбора 
да долазе на седнице.

Водила сам седнице и активно учествовала у раду Наставничког већа, што је забележено у 
записницима тог тела (одржано је 8 седница - 26.9.2018.године, 22.11.2018.године, 
11.1.2019.године, 30.1.2019.године, 17.4.2019.године, 5.6.2019.године, 8.6.2019.године, 
25.6.2019.године). Последња, 9. седница којом заокружавамо и завршавамо ову школску годину 
је ова данашња, 21. 8. 2019. године. На седницама смо се бавили реализацијом наставног плана и
програма, успехом и дисциплином ученика, успехом ученика на колоквијумима, годишњим 
испитима, избором ученика генерације, избором ученика које треба похвалити и наградити, 



реализацијом додатне и допунске наставе, анализом рада стручних актива, већа и тимова и 
другим питањима од значаја за оптимално функционисање школе и дома.

Одржана су и 4 састанка Педагошког колегијума (29.11.2018., 24.1.2019., 15.5.2019. и 21. 6. 2019.
године).

На састанцима смо се бавили питањима од значаја за унапређење образовног и васпитног 
процеса: усклађивањем распореда часова на општеобразовној и музичкој настави, 
правилницима и допунама важних правилника и школских докумената, сарадњом са 
здравственим институцијама, унапређењем сарадње са родитељима,  радом ученичког 
парламента, организацијом активности ученика током викенда, обележавањем значајних датума 
(Дечја недеља, Дан школе...), анализом рада стручних актива и тимова...

На састанцима Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, чији сам координатор, 
разматрани су резултати самовредновања, резултати анализе стања школе (јаке и слабе стране) 
добијених приликом израде новог развојног плана школе, анализа стручних усавршавања 
запослених, као и опремљености школе савременим наставним средствима.

Активно сам учествовала у раду Актива директора основних и средњих школа Ћуприје, 
ЗМБШС, сарађивала са Школском управом Јагодина, Министарством просвете, Сектором за 
основно и средње образовање, Сектором за Ученички стандард и инвестиције и са свих тих 
скупова преузимала и примењивала све што је од значаја за нашу уникатну установу.

У новом Правилнику о финансирању основних и средњих, музичких и балетских школа, унете 
су неке специфичне појединости везане само за нашу школу, у чему нам је помогла саветница за 
финансије Министарства просвете, захваљујући конструктивној сарадњи школе и 
Министарства, као и транспарентности нашег рада.

На позив Председника општине, као члан делегације, у октобру месецу, отпутовала сам у НР 
Кину, са гудачким триом школе, где смо се представили у најбољем светлу, а били смо дочекани 
званично на највишем нивоу, изузетно срдачно и пријатељски. Осим успешног наступа ученика 
на 2 концерта, у Шангају и Нан Ђингу, обавила сам разговоре са представницима културе и 
просвете града Нан Ђинг-а и склопила Уговор о сарадњи са Експерименталном основном 
школом која негује традиционално кинеско оперско певање. У наредној години радићу на 
развијању и конкретизовању те сарадње.

Са локалном заједницом смо сарађивали кад год је било потребно да својим наступом 
представимо и нашу школу и наш град и на тај начин помогнемо доласку страних инвеститора, 
као и успостављању што бољих односа са дипломатским представницима страних земаља.

Осим традиционалног концерта у Галерији САНУ, светосавској прослави у Сокобањи у 
организацији удружења Свети Сава, концертне активности у првом полугодишту биле су 
усмерене на организацију концерата прославе јубилеја 45 година од оснивања школе, један у 
Ћуприји, пред препуном салом, 22. децембра, а други у Великој сали Коларчеве задужбине, 24. 
децембра, где смо достојанствено и на високом нивоу представили нашу школу.

Учествовала сам на Телевизији Поморавље, у Шареници РТС-а, Телевизији Н1, Радију Београд 
2, Телевизији Коперникус, где сам дала интервјуе и представила наш рад и резултате.

У новембру сам организовала семинар контрабаса који је одржао професор Зоран Марковић, са 
Академије за глазбо у Љубљани. У гостима нам је био и композитор Светислав Божић, чија смо 
дела уврстили у свој репертоар, како би својим корисним саветима помогао да извођење тих  
композиција од стране Великог оркестра школе буде још боље. У гостима су нам били и 
професори из Музичке школе из Словеније, са којом планирамо да на јесен реализујемо 
заједнички концерт и у Србији и у Словенији.



Наставили смо сарадњу са Фондацијом „Добар глас“, чији су чланови присуствовали и концерту
на Коларцу, али и нашој Новогодишњој приредби, којом приликом су свим ученицима даривали 
пакетиће.

Општеобразовно веће је ове школске године било веома активно и реализоване су многобројне 
успешне активности, што је забележено у извештају о раду овог већа.

Ученици су у сарадњи са професорком физичког и здравственог васпитања учествовали у 
неколико спортских и рекреативних активности и остварили одличне резултате.

У сарадњи са секретаром и техничким секретаром, учествовала сам у изради Пројекта упућеног 
Министарству културе ради добијања средстава за учествовање на такмичењима у иностранству,
у изради пројекта Министарству просвете – Сектор за инвестиције и инвестиционе пројекте, са 
идејним пројектом замене столарије, као и Министарству правде за добијање средстава за 
санацију прилазних стаза. Од сопствених прихода, остварених током лета, када смо издавали 
услуге смештаја и исхране, купљени су пројектори за све учионице, као и 3 велика пројектора за 
камерну салу, салу за физичко и библиотеку.

Захваљујући рационалној потрошњи материјалних и других финансијских прилива, уштедели 
смо средства за куповину и обнављање школског намештаја, ормарића у зборници, клупа, 
столица и катедедри за кабинете теоријске музичке наставе, као и столица за библиотеку, али и 
конвектомата за здравију и бржу припрему хране за ученике.

Друго полугодиште започели смо одржавањем неколико мајсторских курсева:

• Марија Мисита, професор са ФМУ – за виолину,

• Дарко Коџас, концертни виолиниста, пензионисани концертмајстор Филхармоније у 
Луксембургу – за виолину

• Тобијас Штосијек из Аустрије за виолончело, који је осим успешног рада са нашим 
ученицима, одржао и концерт који ћемо памтити по извођењу соло соната и партита за 
виолину, у обради за виолончело,

• Стефан Попов, професор на Гилдхол Високој школи за музику и драму у Лондону, 
поделио је са ученицима своје врхунско знање и одржао заједничко предавање за све 
заинтересоване професоре и ученике.

• Евгенија Епштајн, из Израела, професор на Музичкој академији у Сплиту и концертна 
виолинисткиња, радила је са камерним ансамблима пред њихов наступ на Републичкком 
такмичењу у организацији ЗМБШС.

• Мирослав Павловић, професор на Академији уметности у Новом Саду и концертмајстор 
Београдске филхармоније реализовао је радионицу за извођење барокних композиција, са
Малим и Великим оркестром Школе и са неколико камерних састава. 

За сваки од ових мајсторских курсева, одредила сам носиоце активности међу професорима 
инструмента, што су они веома професионално одрадили.

Затим је уследило Републичко такмичење. Можемо се похвалити најбољим резултатима у 
Србији, наших осам камерних ансамбала и два оркестра освојили су прве награде и од стране 
међународног жирија добили смо изузетне похвале.

Један од чланова жирија био је виолиниста и диригент Игор Корети из Италије, који је након 
такмичења посетио нашу школу и одржао аудицију за интернационални оркестар који он 
успешно води већ 16 година (ESYO). Сви ученици су положили аудицију за тај оркестар, а 
деветоро њих је учествовало у 25-тодневним припремама током лета и концертима у Италији. 



На тај начин, ученицима је пружена шанса да узму учешћа у раду симфонијског оркестра и 
стекну ново,  другачије професионално искуство.

На одржаном Међународном такмичењу у Нишу, у априлу месецу, учествовало је 43 ученика, 
као и у Сремској Митровици, где је учешћа узело 45 ученика и 3 камерна ансамбла; можемо се 
похвалити високим пласманима, већином првих и неколико других награда. Од стране жирија, 
примећен је и похваљен рад и висок професионални ниво у нашој школи.  

Финансијски и организационо школа је подржала одлазак и учешће неколико ученика на 
такмичења у иностранству, у Словачку, Чешку и Италију, у пратњи њихових професора, где су 
имали прилике да своја достигнућа упореде са младим уметницима из целог света.

И у другом полугодишту остварен је наставни план и програм, са добрим резултатима и оценама
ученика. Примећено је велико залагање и сарадња међу наставницима општеобразовне наставе, 
те су међупредметна корелација, као и осавремењивање наставног процеса, довели до општег 
напретка у интересовању, раду и резултатима ученика.    

Значајни концерти током другог полугодишта били су у Галерији РТС-а, концерт је директно 
преношен на РБ2, а урађена је и 10-то минутна репортажа о школи, која је постављена на You 
Tube канал; затим Гала концерт на Коларцу, које организовала Фондација „Добар Глас“, где су 
наши ученици учествовали заједно са најеминентнијим музичарима Србије.

На позив маестра Игора Коретија, крајем јуна гостовали смо у Италији, одржавши концерт у 
покрајини Бел Уно. Чланови Великог оркестра, професор оркестра Драган Мирчић и ја, 
отпутовали смо у Италију, концерт је одржан у великој препуној цркви, представљена је школа и
млади таленти из Србије. Након обавезног дела, са ученицима смо обишли Венецију, а затим и 
Порторож и Постојинску јаму. Ученици су напорно радили током целе године, тако да су 
заслужили и неки други садржај, да виде ове знаменитости и мало се опусте.

Круна овогодишњег рада школе је учешће на новооснованом фестивалу музичке изузетности 
„Раванелиус“ у Ћуприји, од 4-7. јула. Захваљујући сарадњи са Општином Ћуприја, Установом 
културе и Школом за музичке таленте, фестивал је успешно заживео и окупио најеминентније 
уметнике из наше земље. Осим нашег Великог оркестра, који се представио на концерту 
отварања и који је припремио професор Драган Мирчић, а као солиста наступио наш уметнички 
руководилац Драган Ђорђевић, који је и уметнички директор фестивала, учешћа су узели и 
Роман и Милена Симовић, Роберт Лакатош, Лазар Милетић, Владимир Милошевић, Марко 
Милетић, врхунски уметници који радо сарађују са нашом школом, јер су препознали искрен, 
пожртвован и квалитетан рад свих наших професора и ученика, о чему и сведоче наши 
резултати.

Верујем да смо као колектив израсли, да су нам циљеви јасно постављени и да ћемо сви заједно, 
својим максималним залагањем и даље наставити да напредујемо и унапређујемо образовно – 
васпитни процес, концертну и такмичарску делатност, као и слободне и спортске активности и 
да нашим ученицима пружимо најбоље услове за њихов професионални развој, а пре свега да 
буду здрави, добри и квалитетни млади људи.

У то име, потрудићу се да све више унапређујем услове за рад и боравак у нашој школи, што ће 
олакшати достизање високо постављених циљева наше јединствене установе.



Извештај израдио Тим у саставу:

1. Ели Крстева, координатор

2. Милица Младеновић

2. Весна Антић

3. Илија Најдановић

4. Марина Ђорђевић

У Ћуприји,                                                                                                    Данијела Јовић,

20.8.2019. год. Директор Школе за музичке таленте


