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СЕПТЕМБАР 2014. 

29. септембар: 

У  Основној  школи  „Кадињача“  у  Лозничком  пољу,  у  организацији  Опште 

болнице  Лозница,  одржана  је  манифестација  под  називом  „Дан  срца“,  на 

којој су наступили ученици наше школе: дуо гитара у саставу Тамара Љубанић 

(четврти  разред)  и  Исидора  Бојанић  (шести  разред)  из  класе  професора 

Благоја Мелезовића, Никола Маринковић, ученик шестог разреда хармонике 

у класи професорице Зорице Дражевић и Јана Пантић, флаутисткиња из класе 

професорице Еме Мирчетић. 

 

ОКТОБАР 2014. 

3. октобар: 

Данас је у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Клупцима, у организацији 

Опште  болнице  Лозница,  обележен  „Дан  старих  особа“.  Тим  поводом 

наступили  су  наши  ученици:  Петар  Криловић  и  Игор  Филиповић,  из  класе 

хармонике  професора  Обрада  Каитовића,  дуо  гитара  у  саставу  Тамара 

Љубанић и Исидора Бојанић, из класе професора Благоја Мелезовића, као и 

млади саксофониста, Лука Глишић, ученик професора Ненада Митровића. 

 

12. октобар: 

Вечерас  је  у  Вуковом  дому  у  Лозници,  на  Свечаној  академији  поводом 

обележавања  Стогодишњице  Церске  битке,  наступио  оркестар  гитара 

сачињен  од  ученика  из  класе  професора  Благоја Мелезовића,  који  је  извео 

познату српску песму из Првог светског рата, спевану на Солунском фронту ‐ 

„Креће се лађа француска“. На Академији је, као солиста, наступио и Алекса 

Милетић,  ученик  трећег  разреда  виолине  у  класи  проф.  Смиљане  Мишић, 

који  је извео познату мелодију „Тамо далеко“,  традиционалну српску песму 

из Првог светског рата. 



3 
 

29. октобар:  

Вечерас  је  у  концертној  сали  школе,  у  18  часова,  одржан  први  редовни 

школски концерт у текућој школској години, на коме је изведен разноврстан 

програм, сачињен од одабраних тачака са свих инструменталних одсека. 

 

НОВЕМБАР 2014. 

3. новембар: 

Данас  је  у  Београду  одржана  изборна  Скупштина  Заједнице  музичких  и 

балетских школа Србије,  на  којој  је  присуствовао директор наше школе, мр 

Горан Пантић. Скупштина је била посвећена, између осталог, договору у вези 

са организацијом предстојећег Републичког такмичења и Фестивала музичких 

школа. 

 

6. новембар: 

Поводом  обележавања  Дана школе,  вечерас  је  у  школској  концертној  сали 

одржан  свечани  концерт,  на  коме  је  изведена  по  једна  тачка  из  свих 

инструменталних класа заступљених у нашој школи. 

 

14. новембар: 

Вечерас  је  у  Вуковом  дому,  у  сарадњи  са  Хуманитарним  центром  Леона,  у 

организацији  наше  школе  и  Средње  техничке  школе  из  Лознице  одржан 

Хуманитарни  концерт  на  ком  су  наступили  наши  ученици  са  клавирског, 

хармоникашког,  дувачког  и  гудачког  одсека:  Ана  Раднић  (четврти  разред 

клавира,  класа:  проф.  Божо  Бановић),  Сара  Кнежевић  (четврти  разред 

клавира, класа: проф. Ана Јовановић), Јован Николић (други разред клавира, 

класа:  проф.  Ана  Јовановић),  Филип  Перчић  (пети  разред  клавира,  класа: 

проф.  Марија  Петровић),  Тамара  Љубанић  (четврти  разред  гитаре,  класа: 
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проф.  Благоје Мелезовић), Михаило Аћимовић  (други  разред  гитаре,  класа: 

проф.  Немања  Срдановић),  Петар  Криловић  (четврти  разред  хармонике, 

класа:  проф.  Обрад  Каитовић),  Игор  Филиповић  (пети  разред  хармонике, 

класа:  проф.  Обрад  Каитовић),  Јована  Марковић  (други  разред  виолине, 

класа: проф. Смиљана Мишић), Матија Зарић (шести разред виолине, класа: 

проф.  Снежана  Зарић),  Лука  Глишић  (трећи  разред  саксофона,  класа:  проф. 

Ненад  Митровић),  Андрија  Секулић  (пети  разред  флауте,  класа:  проф.  Ема 

Мирчетић)  и  Андријана  Пантић  (пети  разред  флауте,  класа:  проф.  Ема 

Мирчетић).  На  програму  су  била  дела  Баха,  Чимарозе,  Хелера,  Гершвина, 

Ђулијанија, Чајкина, Прибилова, Русова, Мазаса, Келера и Штаткића. Ученици 

гудачког  и  дувачког  одсека  наступили  су  уз  клавирску  сарадњу  професора 

Боже Бановића и Николе Грујичића. 

 

26. новембар: 

Вечерас  је  у  концертној  сали  школе,  у  18  часова,  одржан  други  редовни 

школски концерт у текућој школској години, на коме је изведен разноврстан 

програм, сачињен од одабраних тачака са свих инструменталних одсека. 

 

29. и 30. новембар: 

У  организацији  Заједнице  музичких  и  балетских  школа  Србије,  29.  и  30. 

новембра 2014. године, у Сремским Карловцима, у свечаној сали Карловачке 

гимназије,  одржана  је  Смотра музичких  талената,  на  којој  су  ученици  наше 

школе остварили веома запажене резултате: 

 Јован Николић, други разред клавира, класа: проф. Ана Јовановић, 2. 

место 

 Марија Пајић,  трећи разред  клавира,  класа:  проф. Бојана Никић,  6. 

место 

 Петар  Криловић,  четврти  разред  хармонике,  класа:  проф.  Обрад 

Каитовић, 2. место 
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 Игор  Филиповић,  пети  разред  хармонике,  класа:  проф.  Обрад 

Каитовић, 3. место 

 Јана  Пантић,  пети  разред  флауте,  класа:  проф.  Ема  Мирчетић,  6. 

место 

 Андрија  Секулић,  пети  разред  флауте,  класа:  проф.  Ема Мирчетић, 

13. место 

 

ДЕЦЕМБАР 2014. 

6. децембар: 

Данас  је  у  Музичкој  школи  „Живорад  Грбић“  у  Ваљеву  одржано  шесто  по 

реду Гитарско такмичење „ВАрт 2014“, на коме је ћак наше школе, Кристијан 

Перчић,  ученик  четвртог  разреда  гитаре  у  класи  професорице  Милице 

Ивановић, остварио запажен наступ, освојивши другу награду (84 поена). 

 

13. децембар 

На  Интернационалном  фестивалу  „AkkordeonFest“,  одржаном  у  Грацу  у 

Аустрији,  ученици  наше  школе,  из  класе  професора  хармонике  Обрада 

Каитовића,  остварили  су  изузетно  запажене  наступе,  освојивши  три  прве  и 

једну трећу награду.  

 Перо Стевановић, ученик другог разреда, 1. награда (95 бодова) 

 Александар  Миловановић,  ученик  другог  разреда,  3.  награда  (77 

бодова) 

 Петар Криловић, ученик четвртог разреда, 1. награда (95 бодова) 

 Игор Филиповић, ученик петог разреда, 1. награда (91 бод) 

 

24. децембар 

На Седмом клавирском такмичењу „Славенски“, одржаном у Музичкој школи 

„Славенски“  у  Београду,  ђак  наше  школе,  Јован  Николић,  ученик  другог 
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разреда  клавира  у  класи  професорице  Ане  Јовановић,  остварио  је  изузетно 

запажен  наступ,  освојивши  прву  награду.  Жири  је  његову  интерпретацију 

Сонате бр. 22 у де‐молу Доменика Чимарозе и првог става Хајднове Сонате 

у  Де‐дуру,  оценио  са  највећим  бројем  бодова  у  категорији  других  разреда 

(99.60). 

 

25. децембар 

Последњег  такмичарског  дана  у  оквиру  Седмог  клавирског  такмичења 

„Славенски“  у  Београду,  нашу школу  је  веома  успешно представила Марија 

Пајић,  ученица  трећег  разреда  клавира,  у  класи  професорке  Бојане  Никић, 

освојивши прву награду (90.20 поена). 

 

29. децембар  

Вечерас  је,  са  почетком  у  18  часова,  у  сали  наше  школе,  одржан  свечани 

Новогодишњи концерт, на коме су наступили школски оркестар, под управом 

професорице  Снежане  Зарић,  школски  хор,  под  управом  професора  Ивана 

Јовановића  и  хорски  ансамбли  које  су  припремили  професори  солфеђа  – 

Катарина Томић, Јелена Тривковић, Драган Ђедовић и Иван Јовановић. Након 

успешно  изведеног,  разноврсног  музичког  програма,  деци  запослених 

радника у нашој школи подељени су новогодишњи пакетићи. 

 

30. децембар 

Данас  је  у  Економској  школи,  поводом  отварања  Свечане  сале,  одржан 

концерт  наших  ученика.  Наступили  су  Петар  Криловић  (четврти  разред 

хармонике) и Игор Филиповић (пети разред хармонике) из у класе професора 

Обрада Каитовића, Андријана Пантић, ученица петог разреда флауте у класи 

проф. Еме Мирчетић и Матија Зарић, ученик шестог разреда виолине у класи 

проф. Снежане Зарић. 
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*** 

Вечерас  су  у  концертној  сали  школе  ученици  припремног  разреда, 

предвођени  професорицом  Весном  Максимовић,  показали  своја  до  сада 

стечена  музичка  знања.  Оркестар  металофона,  разноврсне  хорске  и 

инструменталне нумере, у новогодишњем духу костимирани мали извођачи, 

учинили  су  ово  концертно  вече  изузетним  визуелним  и  музичким 

доживљајем за многобројне посетиоце, који су до последњег места испунили 

школску концертну салу. 

  

ЈАНУАР 2015. 

27. јануар: 

Данас  је у сали наше школе свечаним концертом, уз одабране солистичке и 

хорске нумере, обележена школска слава, празник Светог Саве. 

 

ФЕБРУАР 2015. 

18. фебруар: 

Шестог  такмичарског  дана,  дванаестог  по  реду  Међународног  такмичења 

„Даворин  Јенко“,  које  се  одржава  у  организацији Музичке школе  „Даворин 

Јенко“  из  Београда,  у  пет  дисциплина  (клавир  соло,  клавирски  дуо,  фагот 

соло,  дувачки  инструменти  соло  и  камерни  ансамбли),  наступио  је  Јован 

Николић,  ученик  другог  разреда  клавира  у  класи  професорице  Ане 

Јовановић.  Његову  интерпретацију  композиција  Чимарозе,  Бургмилера  и 

Хајдна, међународни жири је оценио највећим бројем поена (99.8) у млађој Б 

категорији,  тако  да  је  Јован  проглашен  за  лауреата  своје  такмичарске 

категорије. 
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25. фебруар: 

На данас одржаном Петом отвореном такмичењу ученика основних музичких 

школа „Бинички“, нашу школу је представљала Марија Пајић, ученица трећег 

разреда  клавира  у  класи  проф.  Бојане  Никић,  и  освојила  прву  награду  (96 

поена).  

 

26. фебруар: 

Данас је, у организацији теоретског одсека, у нашој школи први пут одржано 

Школско такмичење из солфеђа, уз учешће великог броја ученика. 

 

МАРТ 2015. 

2. март: 

Данас  је,  на  Међународном  такмичењу  „Даворин  Јенко“  у  Београду,  нашу 

школу  представљао  Михаило  Томић,  ученик  трећег  разреда  кларинета  у 

класи професора Ненада Митровића, и освојио другу награду  (93.5 бодова). 

Михаило је наступио уз клавирску сарадњу професора Боже Бановића. 

 

3. март: 

У  оквиру  Међународног  такмичења  „Даворин  Јенко“  у  Београду  данас  су 

наступили  наши  ученици  са  одсека  флауте,  из  класе  професорице  Еме 

Мирчетић. Ива Велетић, ученица првог разреда, освојила је другу награду (90 

бодова),  док  су  Мартина  Митровић  и  Анђела  Шкорић,  ученице  другог 

разреда, освојиле треће награде (88.6 и 85 бодова). Ученици су наступили уз 

клавирску пратњу професора Боже Бановића. 
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4. март: 

Данашњи  такмичарски  дан  на  Међународном  такмичењу  „Даворин  Јенко“ 

донео  је  нове  успехе  наших флаутиста.  Ученици  из  класе  професорице  Еме 

Мирчетић,  Даница  Токановић  (четврти  разред),  Андријана  Пантић  (пети 

разред) и Андрија Секулић (пети разред), освојили су треће награде (87, 86.8 

и 87.8 бодова).  Ученици  су наступили уз  клавирску пратњу професора Боже 

Бановића. 

 

7. март: 

На Такмичењу младих пијаниста  (Меморијал Др Војислав Вучковић),  које  се 

одржава  у  концертној  сали  Музичке  школе  „Др  Војислав  Вучковић“  у 

Београду, нашу школу је успешно представила Марија Пајић, ученица трећег 

разреда клавира у класи Бојане Никић. Марија је освојила другу награду (94.4 

бодова). 

 

9. март: 

Последњег такмичарског дана у оквиру Међународног такмичења „Даворин 

Јенко“  наступили  су  ученици  саксофона  из  класе  професора  Ненада 

Митровића, уз клавирску сарадњу професора Боже Бановића. Лука Глишић и 

Срђан  Ђурић,  ученици  трећег  разреда,  освојили  су  треће  награде  (87.75  и 

86.75 бодова). 

 

14. и 15. март: 

У организацији наше школе одржано је 17. Међународно такмичење младих 

хармоникаша, уз учешће великог броја извођача из Србије и земаља региона, 

који су се такмичили у седам категорија. Наши ученици су на овом такмичењу 

постигли следеће резултате: 
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 Вељко Павловић, други разред, класа: Зорица Дражевић, друга награда 

 Јован Ковић, четврти разред, класа: Зорица Дражевић, прва награда 

 Петар Криловић, четврти разред, класа: Обрад Каитовић, прва награда 

 Филиповић Игор, пети разред, класа: Обрад Каитовић, прва награда 

 Никола  Маринковић,  шести  разред,  класа:  Зорица  Дражевић,  прва 

награда 

 

20. и 21. март: 

На Осмом међународном музичком фестивалу  – Аранђеловац  2015,  који  се 

одржава  у  организацији  Основне  музичке  школе  „Петар  Илић“  из 

Аранђеловца,  наступили  су  ученици  клавира  из  класе  професорице Марије 

Петровић.  Андреа  Драгићевић,  ученица  првог  разреда  и  Урош  Петровић, 

ученик другог разреда, освојили су прве награде (97.67 и 93.33 бода), док је 

Филип Перчић, ученик петог разреда освојио другу награду (86 бодова). 

 

23. март: 

Вечерас  је у концертној сали наше школе одржан концерт ученика дувачког 

одсека,  који  се  припремају  за  предстојеће  Републичко  такмичење  ученика 

музичких и балетских школа у Београду. 

 

24. март:  

Вечерас  је  одржан  концерт  гудачког  одсека,  на  коме  су  наступили  ученици 

који се припремају за предстојећа окружна и међународна такмичења. 

 

25. март: 

Вечерас је одржан редовни школски концерт, на коме су наступили тренутно 

најспремнији ученици из свих инструменталних класа. 
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25, 26. и 27. март:  

У оквиру Републичког  такмичења ученика музичких и балетских школа, које 

се  у  периоду  од  17.  до  31.  марта  одржава  у  Београду,  ученици  клавирског 

одсека наше школе остварили су одличне резултате: 

 Јован Николић, други разред, класа: Ана Јовановић, прва награда (96.67 

поена) 

 Урош Петровић, други разред,  класа: Марија Петровић,  трећа награда  

(79.67 поена) 

 Марија  Пајић,  трећи  разред,  класа:  Бојана  Никић,  трећа  награда  (84 

поена) 

 Сара  Кнежевић,  четврти  разред,  класа:  Ана  Јовановић,  трећа  награда 

(75.33 поена) 

 Филип  Перчић,  пети  разред,  класа:  Марија  Петровић,  трећа  награда 

(80.33 поена) 

 

*** 

Ученици  из  класе  кларинета  и  саксофона  проф.  Ненада  Митровића,  уз 

клавирску  сарадњу  професора  Боже  Бановића,  остварили  су,  такође, 

запажене наступе на Републичком такмичењу у Београду: 

 Лука Глишић, трећи разред саксофона, друга награда (90 поена) 

 Срђан Ђурић, трећи разред саксофона, друга награда (92 поена) 

 Михаило Томић, трећи разред кларинета, друга награда (85.33) 

 

28. март: 

На  Републичком  такмичењу  у  Београду  данас  су  наступили  најмлађи 

флаутисти  наше  школе,  из  класе  професорке  Еме  Мирчетић:  Ива  Велетић 

(први  разред,  трећа  награда,  79.33  поена),  Анђела  Шкорић  (други  разред, 

трећа  награда,  77.33  поена)  и  Мартина  Митровић  (други  разред,  трећа 
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награда,  81  поен).  Ученице  су  наступиле  уз  клавирску  сарадњу  професора 

Боже Бановића. 

*** 

Данас  је  почео  и  дводневни  Међуокружни  фестивал  виолиниста  у  Шапцу, 

који  се  четврту  годину  заредом  одржава  у  организацији  Музичке  школе 

„Михајло  Вукдраговић“.  Првог  такмичарског  дана,  Јована  Матић,  ученица 

трећег разреда виолине у класи професорке Маријане Цогољевић, освојила 

је прву награду, са највећим бројем поена у својој категорији, док је Кристина 

Уријегас,  ученица  другог  разреда  виолине  у  класи  професорке  Снежане 

Зарић,  освојила  другу  награду.  Ученице  су  наступиле  уз  клавирску  сарадњу 

професорке Наташе Турнић Ђорђић. 

 

29. март: 

Данашњи  такмичарски  дан  на  Републичком  такмичењу  у  Београду  био  је 

веома успешан за наше флаутисте, из класе професорице Еме Мирчетић, који 

су  наступили  уз  клавирску  пратњу  професора  Боже  Бановића.  Андријана 

Пантић и Андрија Секулић, ученици петог разреда, освојили су друге награде 

(91  и  87.67  бодова),  док  је  Даница  Токановић  (четврти  разред)  освојила 

похвалу (72.33 бода). 

*** 

У  оквиру  другог  такмичарског  дана Међуокружног  фестивала  виолиниста  у 

Шапцу, наши ученици су наставили са низом одличних наступа: 

 Мирослава  Матић,  четврти  разред,  класа:  Маријана  Цогољевић, 

клавирска сарадња: Наташа Турнић Ђорђић – прва награда 

 Ђурђица Ивановић, четврти разред, класа: Смиљана Мишић, клавирска 

сарадња: Никола Грујичић – прва награда 

 Нена Станић, класа: Снежана Зарић, клавирска сарадња: Наташа Турнић 

Ђорђић – прва награда  
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 Матија Зарић, шести разред, класа: Снежана Зарић, клавирска сарадња: 

Наташа Турнић Ђорђић – трећа награда  

 Драгана Крстић, шести разред, класа: Маријана Цогољевић, клавирска 

сарадња: Наташа Турнић Ђорђић – трећа награда 

 Катарина  Пављашевић,  шести  разред,  класа:  Ана  Панић,  клавирска 

сарадња: Никола Грујичић – друга награда 

 

*** 

Изузетне  резултате  у  овом,  за  нашу школу  веома  успешном,  такмичарском 

дану  остварили  су  и  ученици из  класа  солфеђа  професора Катарине  Томић, 

Јелене  Тривковић  и  Драгана  Ђедовића,  који  су  учествовали  на  шестом  по 

реду  Отвореном  такмичењу  из  солфеђа  и  теорије  музике  „Viva  la  Musica“ 

одржаном  данас  у  Сремској  Митровици,  у  организацији  Музичке  школе 

„Петар Кранчевић“. Резултати су следећи: 

 Марија  Драгутиновић,  четврти  разред,  класа:  Катарина  Томић,  прва 

награда из солфеђа (93.33 поена) 

 Ђурђина Спасојевић, пети разред, класа: Катарина Томић, прва награда 

из солфеђа (97 поена) 

 Магдалена  Васиљевић,  шести  разред,  класа:  Јелена  Тривковић,  трећа 

награда из солфеђа (72 поена) 

 Сандра  Деспоговић,  шести  разред,  класа:  Драган  Ђедовић,  прва 

награда из теорије музике (92 поена) 

 

АПРИЛ 2015. 

18. април: 

На  „Међународном  фестивалу  словенске  музике“  који  је,  у  организацији 

Удружења  музичких  и  балетских  педагога  Србије,  данас  одржан  у  сали 

Музичке  школе  „Др  Војислав  Вучковић“  у  Београду  наступила  је  Ђурђица 
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Ивановић, ученица четвртог разреда виолине у класи професорице Смиљане 

Мишић и освојила другу награду (91 бод). 

 

21. и 22. април: 

У  оквиру  Интернационалног  музичког  фестивала,  који  се  тринаесту  годину 

заредом одржава у организацији Музичке школе „Петар Стојановић“ из Уба, 

ученици  клавирског  одсека  наше  школе  остварили  су  веома  запажене 

резултате: 

 Урош Петровић, први разред, класа: Марија Петровић, прва награда (96 

поена) 

 Мина Перишић, други разред, класа: Марија Петровић, прва награда 

(90 поена) 

 Тијана Главоњић, трећи разред, класа: Јована Виторовић, прва награда 

(94 поена) 

 Катарина Томић, трећи разред, класа: Божо Бановић, прва награда (90 

поена) 

 Ана Раднић, четврти разред, класа: Божо Бановић, друга награда (86 

поена) 

 Милица Ђукановић, четврти разред, класа: Јована Виторовић, трећа 

награда (78 поена) 

 Милица Игњатовић, пети разред, класа: Јована Виторовић, прва 

награда (95 поена) 

 

23. и 24. април: 

На Екипном фестивалу солфеђа „Славенски“ које се, у организацији Основне 

музичке школе „Јосип Славенски“, одржава у Новом Саду, учествовале су три 

екипе ученика наше школе. Освојене су две прве и једна друга награда. 
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 „Chiaramente“, екипа ученика четвртог разреда  (класа проф. Катарине 

Томић),  у  саставу:  Марија  Драгутиновић,  Ђурђица  Ивановић  и  Нина 

Катанић – ПРВА НАГРАДА, 93.86 бодова 

 „Capriccio“, екипа ученика петог разреда (класе проф. Катарине Томић 

и Јелене Тривковић), у саставу: Ђурђина Спасојевић, Андријана Пантић 

и Катарина Јеремић – ПРВА НАГРАДА, 93.74 бодова 

 „Con  anima“,  екипа  шестог  разреда  (класе  проф.  Ивана  Јовановића  и 

проф.  Јелене  Тривковић),  у  саставу:  Магдалена  Васиљевић,  Јована 

Радић,  Матија  Зарић  и  Анита  Ненадовић  –  ДРУГА  НАГРАДА,  83.37 

бодова 

 

25. април: 

На „Гитар фесту“ који се, у организацији Музичке школе „Стеван Стојановић 

Мокрањац“ и  Центра за културу „Семберија“, одржава у Бијељини, успешно 

су наступили ученици наше школе. Стефан Лазаревић и Кристијан Перчић, из 

класе проф. Милице Ивановић, освојили су друге награде. Маја Милинковић 

из класе проф. Немање Срдановића освојила је трећу награду, док је Михајло 

Аћимовић, такође из класе проф. Срдановића, освојио похвалу. 

 

29. април: 

У  оквиру  Шестог  интернационалног  такмичења  хармоникаша  „Акордеон 

фест“  које  се  у  периоду  од  29.  априла  до  2.  маја  одржава  у  Источном 

Сарајеву, нашу школу су веома успешно представили ученици из класе проф. 

Зорице  Дражевић.  Јован  Ковић,  ученик  четвртог  разреда  проглашен  је 

лауреатом  у  трећој  такмичарског  категорији,  док  је  Никола  Маринковић, 

ученик шестог разреда, освојио прву награду. 
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МАЈ 2015. 

8. мај: 

На  59.  по  реду  Фестивалу  музичких  и  балетских  школа  Србије,  одржаном 

данас  у  Неготину,  наши  ученици  остварили  су  изванредне  резултате, 

освојивши чак четири прве награде и укупан екипни скор од 95.21 поена, што 

је нашу школу рангирало на одлично 11. место у конкуренцији од укупно 52 

школе. Следе имена награђених ученика: 

 Михаило  Томић,  трећи  разред  кларинета  у  класи  Ненада Митровића, 

прва награда 

 Андрија  Секулић,  пети  разред  флауте  у  класи  Еме  Мирчетић,  прва 

награда 

 Марија  Пајић,  трећи  разред  клавира  у  класи  Бојане  Никић,  прва 

награда 

 Никола  Маринковић,  шести  разред  хармонике  у  класи  Зорице 

Дражевић, прва награда 

 

9. мај: 

На Такмичењу хармоникаша „Дани хармонике“ које се одржава у Угљевику, 

ученици наше школе остварили су веома запажене резултате: 

 Огњен Станчић, први разред, класа: Обрад Каитовић, прва награда 

 Филип Самарџић, први разред, класа: Обрад Каитовић, прва награда 

 Вељко Павловић, други разред, класа: Зорица Дражевић, друга награда 

 Јован Ковић, четврти разред, класа: Зорица Дражевић, прва награда 

 Петар Криловић, четврти разред, класа: Обрад Каитовић, друга награда 

 Филиповић Игор, пети разред, класа: Обрад Каитовић, друга награда 

 Никола  Маринковић,  шести  разред,  класа:  Зорица  Дражевић,  прва 

награда 
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14. мај: 

На  јубиларној 20. Интернационалној манифестацији  „Дани  хармонике“,  која 

се  одржава  у  Смедереву,  учествовали  су  ученици  из  класе  проф.  Зорице 

Дражевић  и  остварили  изузетне  резултате.  Јован  Ковић,  ученик  четвртог  и 

Никола  Маринковић,  ученик  шестог  разреда,  освојили  су  прве  награде  у 

својим такмичарским категоријама. 

 

15. мај: 

На  Пијанистичком  такмичењу  „Славенски“,  које  се  у  организацији  Основне 

музичке  школе  „Јосип  Славенски“  одржава  у  Новом  Саду,  наступила  је 

Ђурђина  Спасојевић,  ученица  петог  разреда  клавира  у  класи  проф.  Бојане 

Никић, и освојила другу награду (88 бодова). 

 

16. мај: 

На дванаестом по реду Међународном фестивалу  гудача  „Стрингфест“,  који 

се  одржава  у  организацији  Музичке  школе  „Петар  Кранчевић“  из  Сремске 

Митровице,  нашу  школу  је  представљао  Игор  Зарић,  ученик  петог  разреда 

виолончела, у класи проф. Даше Дачић. Игор  је наступио у Порти Католичке 

цркве,  уз  клавирску  сарадњу  проф.  Наташе  Турнић Ђорђић  и  освојио  трећу 

награду (83 бода). 

 

17. мај: 

На  Међународном  тамичењу  „Фантаст“  које  се,  у  организацији  Музичке 

школе Петар Коњовић из Бечеја, четврту годину заредом одржава у свечаној 

дворани дворца који  је некада припадао породици Дунђерски, наступила  је 

Јована  Матић,  ученица  трећег  разреда  виолине  у  класи  проф.  Маријане 

Цогољевић  и  освојила  прву  награду  (92.33  бода).  Програм  сачињен  од 
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остварења Прокофјева и Комаровског, Јована је извела уз клавирску сарадњу 

проф. Наташе Турнић Ђорђић. 

 

18. мај: 

На  Међународном  такмичењу  „Фантаст“  у  Бечеју,  данас  је  нашу  школу 

представљала Мирослава Матић, ученица четвртог разреда виолине у класи 

проф.  Маријане  Цогољевић.  Мирослава  је  програм  сачињен  од  остварења 

Антонија  Вивалдија  и  Катарине  Ковач,  извела  уз  клавирску  сарадњу  проф. 

Наташе Турнић Ђорђић, и освојила другу награду (87.33 поена). 

 

19. мај:  

Последњег  такмичарског  дана  на  Међународном  такмичењу  „Фантаст“  у 

Бечеју,  наши  ученици  са  одсека  виолине  наставили  су  са  одличним 

наступима: 

 Сандра  Деспотовић,  шести  разред,  класа:  Ана  Крстић,  клавирска 

сарадња: Никола Грујичић – друга награда (89 бодова) 

 Матија Зарић, шести разред, класа: Снежана Зарић, клавирска сарадња: 

Наташа Турнић Ђорђић – друга награда (88 бодова) 

 

26. мај: 

На  Међународном  такмичењу  „Млади  виртуоз“,  које  се  одржава  у 

организацији Основне музичке школе „Петар Коњовић“ у Београду, наступио 

је  Алексеј  Зечевић,  ученик  првог  разреда  клавира  у  класи  професорице 

Бојане Никић, и освојио трећу награду (75 бодова). 
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28. мај: 

На Међународном такмичењу „Млади виртуоз“ у Београду, Елизабета Росић, 

ученица првог разреда виолине у класи професорке Ане Крстић, остварила је 

запажен наступ и освојила другу награду (92.6 бодова). Елизабета је програм 

сачињен  од  дела  Русова,  Стојанова  и  Комаровског,  извела  уз  клавирску 

сарадњу професора Николе Грујичића. 

 

31. мај: 

Данас је у Зворнику (Република Српска, Босна и Херцеговина), у организацији 

Основне музичке школе „Војин Комадина“, одржан други по реду Фестивал 

гитаре  „Згитар  фест“,  на  коме  су  ученици  наше  школе  остварили  запажене 

резултате. Бојана Васиљевић, Вања Васић и Сара Вукосављевић,  ученице из 

класе  професорице  Милице  Ивановић,  освојиле  су  друге  награде,  као  и 

Тамара Љубанић, ученица из класе професора Благоја Мелезовића. 

 

9. јун: 

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

концерт  наших  ученика,  на  ком  су  наступили  најуспешнији  солисти,  који  су 

ове  године  на  такмичењима  освојили  највећи  број  награда.  Концерт  је 

отворен  нумером  Јесенске  дуге  ноћи,  у  извођењу школског  хора  и  гудачког 

оркестра,  под  диригентском  палицом  професора  Ивана  Јовановића.  Након 

наступа  солиста  уследила  је  додела  диплома  најуспешнијим  ученицима  и 

ђаку  генерације,  матуранту  Матији  Зарићу,  ученику  из  класе  виолине 

професорице  Снежане  Зарић.  На  завршетку  концертне  вечери,  присутна 

публика, која је до последњег места испунила школску салу, имала је прилику 

да, у извођењу школског оркестра под управом професорице Снежане Зарић, 

чује познату мелодију ирке рок‐групе „U2“, With or without you, у аранжману 

професора наше школе, композитора Боже Бановића.  

 


