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ПРАВНИ ОКВИР 
 

Музичка школа „Јован Бандур“, са седиштем у Панчеву, у Улици Војводе Живојина Мишића 
3, реализовала је образовно васпитни рад у шк. 2021/2022. години на основу:  
 
РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ 

 
-Народна Република Србија, Министарство за науку и културу бр. 15422 од 23.12.1950. 
Београд, одлучје да се мУзички течај у Панчеву претвори у шесторазредну Нижу музичку 
школу са отсецима: за клавир, виолину и виолончело и са отсецима двогодишњег 
припремног течаја за соло певање, дувачке инструменте, контрабас и харфу. 
 
-Република Србија – САП Војводина, покрајински комитет за образовање и културу р 022-
85 од 24. јуна 1985., Нови Сад – Решење о испуњености услова за обављање васпитно-
образовне делатности у Средњој музичкој школи „Јован бандур“ у Панчеву. 
 
-Република Србија; Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,решење бр. 
128-022-195/2020-01, од 16.07.2020. – Решење о испуњености услова у погледу простора, 
опреме, наставних средстава и мпотребног броја ученика, наставника и стручних 
сарадника за обављање делатности основног образовања (шифра делатности 85.20), за 
основно музичко образовање и васпитање, за остваривање новог плана и програма 
наставе и учења за основно образовање и васпитање, на српском језику, за припремни 
разред и за одсек за класичну музику у шестогодишњем трајању, за инструменте: 
виолина, виола, виолончело, гитара, тамнура Е-прим, тамбура А-басприм, мандолина, 
харфа (педална и непедална),клавир, хармоника, флаута, обоа, кларинет, фагот, 
саксофон, хорна и труба и у четорогодишњем трајању: за соло певање и за контрабас. 
 
-Република Србија; Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење 
бр.128-022-624/2020-02 – Решење којим се утврђује да Музичка школа „Јован бандур“ у 
Панчеву, испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног 
броја наставника и стручних сарадника за остваривање новог плана и програма наставе 
и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу на српском језику 
за образовне профиле: 1. музички извођач – класична музика: 2. музички сарадник – 
теоретичар 
 
-Република Србија; Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење 
бр.128-022-239/2021-01 од 17. маја 2021. – Решење којим се утврђује да Музичка школа 
„Јован Бандур“ у Панчеву испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних 
средстава и потребног броја ученика, наставника и стручних сарадника за почетак рада 
и обављање делатности Средњег стручног образовања (шифра делатности 85.32) у 
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање уа наставу на српском језику, за 
образовни профил Дизајнер звука у четворогодишњем трајању 
 
-Република Србија; Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење 
бр.128-022-136/2020-01 – од 6. 7. 2020. – решење којим се утвршује да Музичка школа 
„Јован Бандур“ из Панчева испуњава услове у погледу простоа, опреме, наставних 
средстава и потребног броја ученика, наставника и стручних сарадника за почетак рада 
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и обављање делатности основног образовања (шифра делатности 85.20) за основно 
музичко образовање – припремни разред и одсека за класичну музикуу шестомесечном 
трајању за следеће инструменте: виолина, гитара, тамбура, хармоника и кларинет на 
српском језику у издвојеном одељењу у Банатдком Новом Селу, ул. Маршала Тита бр.75. 
 
-Република Србија; Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење 
бр.128-022-217/2021-01 од 21. 05. 2021. – Решење којим се утврђује да Музичка школа 
„Јован Бандур“ у Панчеву испуњава услове у погледу простоа, опреме, наставних 
средстава и потребног броја ученика, наставника и стручних сарадника за почетак рада 
и обављање делатности основног образовања (шифра делатности 85.20) за основно 
музичко образовање – припремни разред и одсека за класичну музикуу шестомесечном 
трајању за следеће инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, тамнура Е-прим, 
тамбура А-басприм, мандолина, харфа (педална и непедална),клавир, хармоника, 
флаута, обоа, кларинет, фагот, саксофон, хорна и труба и у четорогодишњем трајању: 
за соло певање и за контрабас у Основној школи „Гоце Делчев“ у Јабуци, Трг Бориса 
Кидрича бр.10. 
 
-Република Србија; Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, решење 
бр.128-022-218/2021-01 од 17. 05. 2021. – Решење којим се утврђује да Музичка школа 
„Јован Бандур“ у Панчеву испуњава услове у погледу простоа, опреме, наставних 
средстава и потребног броја ученика, наставника и стручних сарадника за почетак рада 
и обављање делатности основног образовања (шифра делатности 85.20) за основно 
музичко образовање – припремни разред и одсека за класичну музикуу шестомесечном 
трајању за следеће инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, тамнура Е-прим, 
тамбура А-басприм, мандолина, харфа (педална и непедална),клавир, хармоника, 
флаута, обоа, кларинет, фагот, саксофон, хорна и труба и у четорогодишњем трајању: 
за соло певање и за контрабас у Основној школи „Вук Стефановић Караџић“ у Старчеву 
 
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ ПО КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 
 
1. Школа је за ученике основне школе у планирању и реализацији наставе применила као 
полазну основу законе и правилнике: 

 
1.1 На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18- и др. закон и 10/19) 

1.2 Наставни планови и програми: Правилник о плану и програму наставе и учења за 

основно музичко образовање и васпитање („Сл. гласник РС „ – Просветни гласник“, 

бр. 5/2019 од 27. 05. 2019. 

1.3 Простор, опрема и наставна средства . Правилник о нормативу школског 

простора, опреме и наставних средстава за 0сновну музичку школу (Сл. гласник Рс 

– Просветни гласник“ бр. 19/97 од 30.09.1997. 

1.4 Степен и врста стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 

наставника („Службени гласник РС, Просветни гласник“ бр. 18/2013; 2/2017; 

9/2019; 1/2020. 

1.5 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 11/2012; 15/2013; 2/2016; 

10/2016; 11/2016; 2/2017; 3/2017; 13/2018; 11/2019; 2/2020) 
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2. Школа је за ученике средње школе у планирању и реализацији наставе применила као 
полазну тачку: 
 
2.1  -Правилник о наставном плану и програму верска настава за средње школе – 

6/03; 23/04; 9/05 и 11/2016; 
 
2.2  -Правилник о наставном плану и програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и уметничким школама -  „Службеном гласнику 
РС – Просветни гласник“ 6/1990-1, 4/1991-1, 7/1993-1 (др. правилник), 17/1993-106, 
1/1994-5, 2/1994-61, 2/1995-17, 3/1995-1, 8/1995-10, 5/1996-5, 2/2002-1, 5/2003-22, 
10/2003-2, 24/2004-3, 3/2005-2, 6/2005-1, 11/2005-162, 6/2006-131, 12/2006-4, 
8/2008-15, 1/2009-3, 3/2009-25, 10/2009-77, 5/2010-3, 8/2010-163 (исправка), 
11/2013-1, 14/2013-2, 5/2014-9, 5/2014-85, 3/2015-3, 11/2016-552, 13/2018-6, РС 
30/2019-50 (др. правилник), 15/2019-1, 15/2020-103 

2.3  -Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, 
уметност и јавно информисање: 9/1993-1, 2/1994-1, 4/1996-1, 19/1997-1, 15/2002-
1, 10/2003-3, 7/2005-3, 4/2006-15, 4/2007-40, 4/2009-8, 8/2009-30, 11/2010-3, 10/2013-
919, 11/2013-242, 14/2013-6, 10/2016-1; 27/18- др. закон; 10/19; 6/20; 8/2020-I (други 
правилник) 

 
2.4  - Правилника о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање 

образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
култура, уметност и јавно информисање (Сл.гласник-Просветни гласник бр. 10 и 1 
1 од 28.06.2013. 

 
2.5  -Правилником о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, број 12/18 и 8/19) ) Филозофија; Физичко и 
здравствено васпитање; Грађанско васпитање. 

 
2.6  -Правилником о наставном плану и програму предмета верска настава 

(„Просветни гласник”,  бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16). 
 
2.7  -Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, 
уметност и јавно информисање: 9/1993-1, 2/1994-1, 4/1996-1, 19/1997-1, 15/2002-
1, 10/2003-3, 7/2005-3, 4/2006-15, 4/2007-40, 4/2009-8, 8/2009-30, 11/2010-3, 10/2013-
919, 11/2013-242, 14/2013-6, 10/2016-1; 27/18- др. закон; 10/19; 6/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/31bc2531-9309-4c3b-a08b-44fa67996481
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/31bc2531-9309-4c3b-a08b-44fa67996481
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УВОД 

У школску 2021/22. год. у Основну музичку школу „Јован Бандур“ је уписано 

је укупно 479 редовна ученика који су подељени у 47 група (одељења), од којих је 

12 ученика напустило школу. 

-У Панчеву, у школској 2021/22 у 1. разред ОШ уписано (107 ученика, а укупно,у свим 
разредим, 404 ученика(40 група солфеђа са теоријом музике) 

-У Банатском Новом Селу у школску 2021/22 у 1. разред ОШ уписан је 14 ђака, на 
виолину, гитару и хармонику, што је 1 група на солфеђу, док је у 2. разред уписано 20 ђака на 
виолину, тамбуру, гитару и хармонику, што је 2 групе на солфеђу.  

-У Старчеву је у школску 2021/22 у 1. разред ОШ уписано 20 ђака, – на кларинет, виолину, 
клавир, тамбуру, гитару и хармонику, што је 2 групе на солфеђу. 

-У Јабуци је у школску 2021/22 у 1. разред ОШ уписан 21 ђак  - на гитару, виолину, тамбуру, 
клавир и флауту, што је 2 групе на солфеђу. 

У школску 2021/22. год. у Средњу музичку школу „Јован Бандур“ је уписано 

је укупно 90 редовних ученика који су подељени у 8 одељења, од којих је 2 

ученика напустило школу. 

 

2021/22. 
бројно стање ученика 

уписано напустило укупно 

1. разред одсек за класичну музику 16 1 15 

1. разред – теоретски одсек 6   6 

Укупно  у 1. разреду 22 1 21 

2. разред одсек за класичну музику 23 1 22 

2. разред – теоретски одсек 3   3 

Укупно  у 2. разреду 26 1 25 

3. разред вокалано инструменталног одсека 12   12 

3. разред теоретског одсека 4   4 

Укупно у 3. разреду 16 0 16 

4. разред вокалано инструменталног одсека 20   20 

4. разред теоретског одсека 8   8 

Укупно у 4. разреду 28 0 28 

ШКОЛА 92 2 90 
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УСЛОВИ РАДА 
 
Наставни процес одвијао се у згради Школе, у улици Живојина Мишића 3, али и у 

учионицама у Основној школи «Јован Јовановић Змај», где је уступљено за ову школску 

годину: кабинет за музичко (два цела наставна дана у недељи) и три учионице током целе 

недеље у поподневној смени. Настава физичког васпитањаодржавана је у фискултурној 

сали Електротехничке школе «Никола Тесла» у Панчеву. Издвојена одељњења су радила у 

Основној школи «Жарко Зрењанин» у Банатском Новом Селу, ОШ «Вук Стефановић 

Караџић» у Старчеву и ОШ «Гоце Делчев» у Јабуци. Школа је због специфичне 

епидемиолошке ситуације услед КОВИДА 19, прилагодила реализацију наставе и распоред,  

током целе школске године, а по упутствима Министарства. 

 

У матичној школи, у ул. Живојина Мишића 3, за наставу се користи 19 учионица и 

сала школе, а за концертне и друге активности концертна сала школе и простор испред 

школе. Васпитно образовни рад одвијао се у две смене, 6 дана у недељи, у времену од 7.30 

до 20.00 часова (од понедељка до суботе). Простор Школе искоришћен је најоптималније 

могуће. 

За потребе прилагођавања наставе, олакшавања ученицима и њиховим 

родитељима доступности инструмената, унапређења и модернизације наставног процеса 

и школских активности, из различитих финансијских извора извршена је набавка наставних 

средстава, потрошног материјала, књига за библиотеку и опреме. Детаљи се налазе у 

извештају директора и Тима за развој и унапређење школе. 

 

-Концертна делатност, интерни и јавни часови ученика одвијали су се у школској сали и на 

платоу испред школе, а најуспешнији ученици наступали су и у другим просторима у 

Панчеву (Културни центар Панчева, Народни музеј, Отворена сцена у Народној башти, 

Порта светоуспенског храма, Католичка црква Св. Карла Боромејског, Тргови града 

Панчева), Београду, Банатском Новом Селу, Долову, Убу, Трсту... промовишући своја умећа 

и рад Школе. 

 

-Школа перманентно тежи да, у складу с могућностима, побољша опремљеност новим 

наставним средствима и училима, како би се и квалитет наставе подигао на виши ниво. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

Школа је организовала образовно-васпитни рад у складу са школским календаром који доноси 
Покрајински секретаријат за образовање. 
Распоред часова групне наставе утврђен је и објављен на школској огласној табли 31. августа 2021. 
године, као и радни дани наставника индивидуалне наставе и распоред ученика по класама и 
групама. 
Распоред часова је био доступан ученицима и на интернет страници Школе. 
 
Михајло Јовић, директор школе, руководи Школом заједно са својим помоћницима: мр Вера 
Царина, Сања Остојић, Јелена Цветић и Ана Ђурић, као и са руководиоцима стручних актива: 
 

Руководиоци стручних актива у 2021/2022. години 

Актив наст. солфеђа и стручно теоријских предмета проф. Јелена Цветић 

Актив клавириста: проф. Маја Бошковић Новицки 

Актив наставника хармонике: проф. Рамона Димитријевић Балаћ 

Актив наставника дувачких инструмената: проф. Петар Стевановић 

Актив наставника трзачких инструмената: проф.Милица Миливојевић 

Актив наставника солопевања: проф. Вера Царина 

Актив наставника гудачких инструмената: проф. Борјана Стражмештеров 

Руководилац актива камерне музике: проф. Вера Царина 

Актив наставника општеобразовних предмета проф. Снежана Пупић 
 

Разредне старешине у Средњој школи у 2021/2022. години 

1 разред средње школе Мирна Милевски 

2. разред средње школе Татјана Ковјанић 

3. разред средње школе Сања Остојић 

4. разред средње школе Јелена Цветић 

 
Настава стручно-теоријских предмета одвијала се у групама од по осам ученика у средњој 
школи и десет ученика у основној школи; настава инструмента и соло- певања 
индивидуално; настава камерне музике са групом од два до пет ученика; настава читања с 
листа – група по два ђака; настава корепетиције за клавиристе – настава по два ђака; 

У школи на одсеку за класичну музику, тј. вокално – инструменталном одсеку настава се 
изводи: индивидуално – главни предмет; по два ђака – корепетиција, читање с листа, 
клавирски дуо; од два до четири ђака – на камерној музици. Стручни предмети на оба одсека 
изводили су се у групама по 8 ђака (СШ) и 10 ученика (ОШ, а општеобразовни предмети са 
целим одељењем (није се делило у групе). Хор и оркестар у већим групама (десет и више). 

У основној музичкој школи организована је и настава:  
-хора за ученике IV, V и VI разреда клавирског одсека и харфе;  
-дувачки оркестар за ученике дувачког одсека III и IV разреда, трзачки оркестар за 

ученике IV, V и VI 
-трзачког одсека, оркестар хармоника – за ученике 4. 5. и 6. разреда;  
-гудачки оркестар за гудаче основне школе од 4-6. разреда. 
У средњој школи 
- Ученици средње школе теоретског одсека и одсека класичне музике (клавиристи, 
харфе, соло певачи и хармоникаши) похађали су наставу хора;  
- Ученици средње школе одсека класичне музике, гудачи и дувачи – свирали су у 
великом оркестру;  
- Ученици средње школе одсека класичне музике, трзачи, свирали су у Трзачком 
оркестру музичке школе „Невен“. 
- Припремни разред су похађали талентовани ђаци млађег узраста. 
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- Музичко забавиште је водила Милица Голић по савременим музичким програмима за 
тај узраст. 
Поред редовне наставе реализовани су и часови допунске и припремне, као и значајан 

број часова додатне наставе, који су одржани с циљем што боље припреме ученика за јавне 
наступе и такмичења.  

- У оквиру ваннаставних активности остварен је и велики број интерних часова, два јавна 
часа (на којима наступају најбољи ученици ОМШ и СМШ, представници свих одсека), 
концерти класа, такмичења (Међународно такмичење „Мита Топаловић“ за соло певаче и 
за камерне ансамбле свих образовних нивоа – од основне школе до факултета; 
„Међународно такмичење Макса Попов” за тамбураше, мандолинисте и тамбурашке 
оркестре, „Панчевачко међународно гитарско такмичење“ – за гитаристе) учешће ученика 
ипрофесора на манифестацијама у Граду.  

Настављена је успешна сарадња са другим образовним установама онолико колико су 
услови наставе у оквиру Пандемије дозвољавали. 
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ЗАПОСЛЕНИ 
 
Наставно особље: Број 

Запослених 
напомена 

Клавиристи 15  

Гудачи 13  

Трзачи 10  

Дувачи 10  

Хармоникаши 4  

Соло певачи  5  

Клавирски сарадници 7 од тога, 2 наставника су била и у 
настави корепетиције, читања с листа, 
клавира и клавира у 4 руке 

Општеобразовна настава 11 (1) (психолог је у настави 10%) 

Стручно теоретски предмети 14  

 
Административно особље 

 
4+4 

директор, секретар, рачуновођа, 
административни радник; и 4 
помоћника са по пола радног времена 
у настави 

Стручни сарадници / ПП служба 2 психолог и педагог 

Помоћно-техничко особље 5 (1) три теткице; домар; одржавање 
инструмената (ради и као наставник 
виолине) 

библиотекар, нототекар, медијатекар 1  

УКУПНО 99 

 

 
Наставно особље 

Име и презиме 
ССС радно место 

1.  Татјана Ковјанић VII наставник српског језика и књижевности 
2.  Светлана Вучићевић  VII наставник енглеског  језика 
3.  Сања Остојић VII наставник италијанског језика, пом. дир. 
4.  Љиљана  Радосављевић VII наставник информатике, физике, АВТ 
5.  Марко Опачић VII наставник историје 
6.  Зорица Бекузаров Брњеварац VII наставник социологије, грађ. васпитања 
7.  Ивица Новинић VII наставник физичког васпитања 
8.  Емилијан Бека VII наставник филозофије 
9.  Снежана  Пупић VII наставник психoлогије 
10.  Бојан Радусиновић VII наставник математике 
11.  Љубица Радојчић Месарош VII наставник верске наставе 
12.  Ана  Ђурић VII наставник стручних предмета, пом. дир. 
13.  Тања Барабаш VII наставник солфеђа,теорије музике 
14.  Грацијан Петровић VII наставник солфеђа и стручних предмети 
15.  Јелена Цветић VII наставник солф, теорија муз., пом. дир. 
16.  Мирна Милевски VII наставник солфеђа,теорија музике. 
17.  Ивана Јаћимовић Јовановски VII наставник солфеђа,музичких облика 
18.  Бранислав Тркуља VII наставник солфеђа 
19.  Бранимир Ђокић VII наставник солф, теорије муз. и стр. предм.  
20.  Албина Крецу Шубља VII наставник солфеђа 
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21.  Александра Станојевић VII наставник солфеђа 
22.  Наталија Варга VII наставник солфеђа 
23.  Голић Милица VII наставник солфеђа 
24.  Миљана Небригић VII наставник стручних предмета 
25.  Јелена Миљевић VII наставник дириговања, хора,оркестра 
26.  Маја Бошковић Новицки VII наставник клавира 
27.  Габриела Динић  VII2 наставник клавира 
28.  Марија Лигети Балинт VII1 наставник клавира 
29.  Јелена Ђ. Поповић VII2 наставник клавира 
30.  Јелена Јеловац VII наставник клавира 
31.  Јелена Кнежевић VII наставник клавира 
32.  Адела Мерча VII наставник клавира 
33.  Снежана Ђокић VII2 наставник клавира 
34.  Анђела С. Добричанин  VII наставник клавира 
35.  Мирјана Јахурић VII наставник клавира 
36.  Олга Петровић VII наставник клавира 
37.  Натали Богданов Динић VII наставник клавира и упоредног клавира 
38.  Живка Драгош Клашников VII наставник клавира и упоредног клавира 
39.  Марија Миљковић VII наставник клавира 
40.  Санела Благојевић VII наставник виолине 
41.  Војкан Поповић VII наставник виолине 
42.  Јожеф Варга VII наставник виолине 
43.  Хелена Маринц VII наставник виолине 
44.  Шандор Ђерфи VII наставник виолине 
45.  Борјана Стражмештеров VII наставник виолине 
46.  Александар Новицки VII наставник виолине 
47.  Стефан Јовић VII наставник виолине 
48.  Миона Царан Марков VII наставник виоле и виолине 
49.  Естер Крстић VII наставник виолине 
50.  Чебзан Адриан VI наставник виолине 
51.  Бојан Тирменштајн VII1 наставник виолончела 
52.  Александра Јовић VII наставник тамбуре 
53.  Дамир Прањковић IV наставник тамбуре 
54.  Милош Аврамовић VII наставник тамбуре 
55.  Вук Стевановић VII наставник контрабаса 
56.  Ана Илић VII наставник гитаре 
57.  Стеван Мартиновић VII наставник гитаре 
58.  Александар Антић VI наставник гитаре 
59.  Оскар Ереш IV наставник гитаре 
60.  Владимир Војнак IV наставник гитаре 
61.  Милица Миливојевић VII2 наставник харфе 
62.  Маријана Михајловић VII наставник соло певања 
63.  Татјана Стојиљковић VII наставник соло певања 
64.  Ивана Јосић VII наставник соло певања 
65.  Вера Царина VII2 наст. камерне муз, соло пев, пом. дир. 
66.  Маријана Веселиновић VII наставник соло певања 
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67.  Драгана Тадић VII наставник обое 
68.  Марика Мичкеи  VII наставник флауте 
69.  Дарко Арменски  VII наставник саксофона и кларинета 
70.  Срђан Пауновић VII наставник саксофона  
71.  Алберт Алфелди VII наставник кларинета 
72.  Душанка Абрамовић VII2 наставник флауте 
73.  Александра Пауновић VII наставник флауте 
74.  Шаму Киш VII наставник кларинета 
75.  Петар Стевановић VII наставник трубе 
76.  Алекса Маринковић VII наставник фагота 
77.  Милица Будимиров VII наставник хорне 
78.  Рамона Димитријевић Балаћ VII наставник хармонике 
79.  Бојан Николић VII наставник хармонике 
80.  Себастиан Богдан IV наставник хармонике 
81.  Грујичић Немања VII наставник хармонике 
82.  Јелена Зец IV корепетитор 
83.  Јелена Олћан VII корепетитор 
84.  Ана Милатовић VII корепетитор 
85.  Кристина Крстић VII1 корепетитор 
86.  Невена Бранковић VII корепетитор 
87.  Анђела Бувач IV корепетитор, наставник клавира 
88.  Миона Барбул VII1 корепетитор 
89.  Александре Николић VII корепетитор 

 

 

 
Наставно особље 

име и презиме 
ССС радно место 

1. Михајло Јовић VII директор 

2. 
Срђан Ћирић /  

од 26. априла Бојана Жигић 
VI секретар 

3. Стела Зарија VII референт 

 Снежана Пупић VII психолог 

4. Татјана Николић VII педагог 

5. Ружица Николић VII библиотекар 

6. Љубица Бинђа VII шеф рачуноводства 

 Естер Крстић IV одржавање инструмената 

7. Катица Чала I спремачица 

8. Викторија Спалевић I спремачица 

9. Анастасија Аврамовић I спремачица 

10. Данило Бубњевић IV домар 
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УСПЕХ УЧЕНИКА 
 
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

 
-УСПЕХ ПО ОДСЕЦИМА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА – ОСНОВНА ШКОЛА 
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гудачи 122 3 119 118 65 18 7 0 1 0 
трзачи 92 5 87 87 38 7 1 0 0 0 
дувачи 82 1 81 77 45 7 3 0 4 0 
клавир 94 2 92 90 50 12 1 0 2 0 
хармон. 40 0 40 38 17 5 2 1 2 0 
певачи 39 1 38 33 12 8 0 0 5 0 
укупно 469 12 457 443 227 57 14 1 14 0 

 
УСПЕХ ПО РАЗРЕДИМА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА – ОСНОВНА ШКОЛА 
 

ОСНОВНА ШКОЛА – 1. ПОЛУГОДИШТЕ 
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I 

гудачи 30 2 28 28        

трзачи 45 4 41 41        

дувачи 24 1 23 22      1  

клавир 27 0 27 27        

хармон. 12 0 12 12        

соло певање 13 0 13 13        

УКУПНО 151 7 144 143 0 0 0 0 0 1 0 

II 

гудачи 33  33 32 27 3 2   1 1 

трзачи 19  19 19 18 1      

дувачи 15  15 15 15      1 

клавир 15  15 15 15      1 

хармон. 11  11 11 9 1  1    

соло пев 18 1 17 14 9 5    3  

УКУПНО 111 1 110 106 93 10 2 1 0 4 3 

III 

гудачи 17 1 16 16 14 1 1    1 

трзачи 8 1 7 7 7       

дувачи 20  20 18 16 2    2 2 

клавир 15  15 15 14 1      

хармон. 8  8 8 6 1 1     

соло пев 8  8 6 3 3    2  

УКУПНО 76 2 74 70 60 8 2 0 0 4 3 
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ОСНОВНА ШКОЛА – 1. ПОЛУГОДИШТЕ 
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IV 

гудачи 18  18 18 9 6 3    1 

трзачи 7  7 7 7       

дувачи 18  18 17 9 5 3   1  

клавир 10  10 10 4 6      

хармон. 1  1 1 1       

соло пев            

УКУПНО 54 0 54 53 30 17 6 0 0 1 1 

V 

гудачи 11  11 11 5 5 1     

трзачи 6  6 6 2 3 1     

дувачи 5  5 5 5       

клавир 16 2 14 13 10 2 1   1 1 

хармон. 5  5 5 3 1 1    1 

УКУПНО 43 2 41 40 25 11 4 0 0 1 2 

VI 

гудачи 13  13 13 10 3      

трзачи 7  7 7 4 3      

дувачи    0        

клавир 11  11 10 7 3    1  

хармон. 3  3 3 2  1     

УКУПНО 34 0 34 33 23 9 1 0 0 1 0 

ОМШ 469 12 457 445 231 55 15 1 0 12  

            
 
 

УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ НА ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ – ОСНОВНА ШКОЛА 

 име и презиме ученика главни 
предмет 

класа проф. разред датум 
полагања 
испита 

из у 

1 Георгије Месарош соло певање Иване Јосић 3  4  22. 12. 2021. 

2 Ана Брајовић обоа Драгане Тадић 2.  3.  22.12.2021. 

3 Росе Хабиб обоа Драгане Тадић 3.  4.  22.12.2021. 

4 Анастасија Милојевић обоа Драгане Тадић 3.  4.  22.12.2021. 

5 Васић Вељко хармоника мр. Бојан Николић 5.  6.  22.12.2021. 

6 Богдан Соколовић контрабас Вук Стевановић 2.  3.  22.12.2021. 

7 Теодора Стојковић виолина Јожеф Варга 3.  4.  22.12.2021. 

8.  Александар Милановић виолина Санела Благојевић 4.  5.  22.12.2021. 
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СРЕДЊА ШКОЛА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 
 
 

СРЕДЊА ШКОЛА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 

2021/22. 

бројно стање 
ученика 

успех на крају првог 
полугодишта 

без 
успеха 

уп
и

са
н

о
 

и
сп

и
са

н
и

 

ук
уп

н
о

 

о
д

л
и

чн
и

 

вр
.д

о
б

ар
 

д
о

б
ар

 

д
о

во
љ

н
и

 

са
 у

сп
ех

о
м

 

н
ео

ц
ењ

ен
и

 

н
ед

о
во

љ
н

и
 

Одсек класичне 
музике/ВИ 

71 2 69 25 13 0 0 38 28 3 

ТО 21 0 21 6 4 0 0 10 11 0 

укупно 92 2 90 31 17 0 0 48 39 3 
 
 
 
 
 

СРЕДЊА ШКОЛА – НА КРАЈУ 1. ПОЛУГОДИШТА 

2021/ 
2022. 
 

бројно стање 
ученика 

успех на крају првог 
полугодишта 

без успеха  

уп
и

са
н

и
 

и
сп

и
са

н
и

 

∑
 

о
д

л
и

чн
и

 

вр
л

о
 д

о
б

р
и

 

д
о

б
р

и
 

д
о

во
љ

н
и

 

са
 у

сп
ех

о
м

 

н
ео

ц
ењ

ен
и

 

н
ед

о
во

љ
н

и
 

изречене мере 

I класична 
музика 

16 1 15 4 3   7 6 2 
1 опомена 
разредног 
старешине (одсек 
класичне музике) 
и  
1 укор - оцена 4 из 
владања (то) 

I то 6  6 3 1   4 2  

укупно 22 1 21 7 4 0 0 11 8 2  

II класична 
музика 

23 1 22 6 3   9 12 1 
2+1 појачан 
васпитни рад 
(одсек класичне 
музике) II то 3  3 1    1 2  

укупно 26 1 25 7 3 0 0 10 14 1  

III ви 12  12 7 1   8 4  3 мере: опомена 
разредног 
старешине (ви) III то 4  4 1 1   2 2  

укупно 16 0 16 8 2 0 0 10 6 0  

IV ви 20  20 8 6   14 6  1 појачан васпитни 
рад,  
2 опомене; 2 укора 
(кл.муз.);  
1 појачан васпитни 
рад (то) 

IV то 8  8 1 2   3 5  

укупно 28 0 28 9 8 0 0 17 11 0  

∑ ШКОЛА 92 2 90 31 17 0 0 48 39 3  
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УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Основна школа 
 уп

и
с 

ст
ањ

е
 

ус
п

ех
 б

р
о

јч
ан

о
 I

I-
V

I 

о
д

л
и

ча
н

 

%
 

вр
.д

о
б

ар
 

%
 

д
о

б
ар

 

%
 

д
о

во
во

љ
ан

 

%
 

н
ео

ц
ењ

е
н

 

%
 

н
е

д
о

во
љ

ан
 

%
 

гудачи 122 115 112 58 52% 21 19% 7 6% 0 0% 0 0% 3 
3
% 

трзачи 89 82 80 36 45% 7 9% 1 1% 0 0% 1 1% 1 
1
% 

дувачи 81 77 71 36 49% 6 8% 9 11% 1 1% 1 1% 0 
0
% 

клавир 94 90 88 49 56% 9 10% 3 3% 0 0% 2 2% 0 
0
% 

хармон. 40 40 35 16 46% 3 9% 2 6% 0 0% 4 10% 0 
0
% 

соло пев. 39 36 35 11 31% 6 17% 4 11% 0 0% 0 0% 0 
0
% 

 

ОСНОВНА ШКОЛА - успех на крају школске 2021/2022. год. (август) 

р
аз

р
е

д
 

о
д

се
к 

У
п

и
с.

 

Н
ап

ус
ти

л
о

  
 у

 1
. п

о
л

уг
. 

Н
ап

ус
ти

л
о

  

у 
2

. п
о

л
уг

. 

ст
ањ

е
 

ус
п

ех
 и

м
а 

О
д

л
и

чн
и

 

вр
л

о
 д

о
б

р
и

 

д
о

б
р

и
 

д
о

во
во

љ
н

и
 

н
ед

о
во

љ
н

и
 

н
ео

ц
ењ

ен
и

 

У
б

р
за

н
о

 
н

ап
р

ед
о

ва
л

и
 

I 

гудачи 30 2 2 26 26               

трзачи 41 5   36 36               

дувачи 24   3 21 21               

клавир 27     27 27               

хармон. 12     12 12               

соло пев. 13     13 13               

УКУПНО 147 7 5 135 135 0 0 0 0 0 0 0 

II 

гудачи 33   2 30 28 24 3 1     2 1 

трзачи 20 1   19 18 16 2       1   

дувачи 16     15 15 13 2         1 

клавир 15   1 13 13 13           1 

хармон. 10    10 8 8       2     

соло пев. 18 1 1 16 15 8 4 3         

УКУПНО 112 2 4 103 97 82 11 4 0 2 3 3 

III 

гудачи 17 1   16 16 13 2 1       1 

трзачи 8 1   7 7 6 1           

дувачи 19     18 16 13 2 1 1 1   0 

клавир 15     16 16 13 3           

хармон. 8    8 7 6 1      1     

соло пев. 8   1 6 6 3 2 1       1 

УКУПНО 75 2 1 71 68 54 11 3 1 2 0 4 
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р
аз

р
е

д
 

о
д

се
к 

У
п

и
с.

 

Н
ап

ус
ти

л
о

  
 у

 1
. п

о
л

уг
. 

Н
ап

ус
ти

л
о

  

у 
2

. п
о

л
уг

. 

ст
ањ

е
 

ус
п

ех
 и

м
а 

О
д

л
и

чн
и

 

вр
л

о
 д

о
б

р
и

 

д
о

б
р

и
 

д
о

во
во

љ
н

и
 

н
ед

о
во

љ
н

и
 

н
ео

ц
ењ

ен
и

 

У
б

р
за

н
о

 
н

ап
р

ед
о

ва
л

и
 

IV 

гудачи 18     18 18 9 5 4       1 

трзачи 7     7 7 7             

дувачи 17   1 18 14 5 2 8         

клавир 10     10 9 7 2     1     

хармон. 1     1 1 1             

соло пев. 0     1 1 1             

УКУПНО 53 0 1 55 50 30 9 12 0 1 0 1 

V 

гудачи 11     12 11 5 5 1     1   

трзачи 6     6 5 4 1     1     

дувачи 5     5 5 5             

клавир 16 2   13 12 9 2 1   1   1 

хармон. 5    4 3 1 1 1   1   1 

УКУПНО 43 2 0 40 36 24 9 3 0 3 1 2 

VI 

гудачи 13     13 13 7 6           

трзачи 7     7 7 3 3 1         

дувачи       0 0               

клавир 11   1 11 11 7 2 2         

хармон. 4     5 4 3   1         

УКУПНО 35 0 1 36 35 20 11 4 0 0 0 0 

ОМШ 465 13 12 440 421 209 51 25 1 8 4 10 

 

УБРАЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

 име и презиме ученика главни 
предмет 

класа проф. разред 

из у 

1 Георгије Месарош соло певање Иване Јосић 3  4  

2 Ана Брајовић обоа Драгане Тадић 2.  3.  

3 Васић Вељко хармоника мр. Бојан Николић 5.  6.  

4 Богдан Соколовић контрабас Вук Стевановић 2.  3.  

5 Теодора Стојковић виолина Јожеф Варга 3.  4.  

6 Александар Милановић  виолина Санела Благојевић 4.  5.  

7 Анреј Рељин Јевремовић клавир Марија Миљковић 2. 3. 

8.  Мила Пејчић клавир Маријана Марчек 5. 6. 
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Средња школа 

СРЕДЊА ШКОЛА – успех на крају школске 2021/2022. (август) 

2021/22. 

бројно стање 
ученика 

успех на крају 2. 
полугодишта 

2021/2022 
без успеха  

уп
и

са
н

о
 

н
ап

ус
ти

л
о

 

ук
уп

н
о

 

о
д

л
и

ча
н

 

вр
.д

о
б

ар
 

д
о

б
ар

 

д
о

во
љ

ан
 

са
 у

сп
ех

о
м

 

н
ео

ц
ењ

ен
 

н
ед

о
во

љ
ан

 

м
л

ађ
и

 у
зр

ас
т,

 
о

ц
ењ

ен
и

 

че
ка

 с
е 

и
з 

д
р

уг
е 

ш
ко

л
е

 

изречене 
мере 

I ви 16 1 15 6 5 1   12 3  3   6 
опомена 
разр. 
старешин
е (1 то и 5 
ви)  

I то 6 1 5 4 1     5       

укупно 22 2 20 10 6 1 0 17 3  3   

II ви 23 4 20 9 4 3   16 1    1 1 појачан 
васп. рад 
(клас. муз.),  
1 укор РС 
(клас. муз.) 
влад. вр. 
оцена 4  

II то 3   3 2       2 0     0 

укупно 26 4 23 11 4 3 0 18 1 0 0 1   

III ви 12 1 11 7 3 1   11 0 0     
  

III то 4 2 2 1 1     2 0 0     

укупно 16 3 13 8 4 1 0 13 0 0 0     

IV ви 20   20 12 6 1   19 1 0 1+ри   
  

IV то 8   8 7       7 1 0 1   

укупно 28 0 28 19 6 1 0 26 2 0 2     

УКУПНО  92 9 84 48 20 6 0 74 6 0 5 1  

 

2021/22. 

бројно 
стање 

ученика 

успех на крају првог 
полугодишта 

без успеха  

уп
и

са
н

о
 

н
ап

ус
ти

л
о

 

ук
уп

н
о

 

о
д

л
и

ча
н

 

вр
.д

о
б

ар
 

д
о

б
ар

 

д
о

во
љ

ан
 

са
 у

сп
ех

о
м

 

н
ео

ц
ењ

ен
 

н
ед

о
во

љ
ан

 

м
л

ађ
и

 у
зр

ас
т,

 

о
ц

ењ
ен

и
 

че
ка

 с
е 

и
з 

д
р

уг
е 

ш
ко

л
е 

класична 
музика/ВИ 

71 6 66 34 18 6 0 58 5 0 4 1 

ТО 21 3 18 14 2 0 0 16 1 0 1 0 

укупно 92 9 84 48 20 6 0 74 6 0 5 1 

Напомена: у другом полугодишту 2021/2022. уписан 1 ученик у други разред  СMШ  
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НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 

С
ТР

У
Ч

Н
И

 А
К

ТИ
В

 

НАСТАВНИК УЧЕНИК/УЧЕНИЦА 

Н
А

ГР
А

Д
А

 

Б
р

о
ј п

о
ен

а 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ТЕ
О

Р
ЕТ

С
К

И
 

Ивана  
Јаћимовић 
Јовановски  

Хана Муста I   Реп. такмичење теорије музике 

Никола Илић I   Реп. такмичење теорије музике 

Дамјан Глуваков I   Реп. такмичење теорије музике 

Нина Ристић I   Реп. такмичење теорије музике 

Вања Мијовић I   Реп. такмичење теорије музике 

Никола Илић II   Реп.  такмичење солфеђа  

Јелена Цветић 

Николина Петровић I 100 
Реп. такмичење теорије музике 

Хелена Рајић I 100 
Реп. такмичење теорије музике 

Силва Врачар I 100 
Реп. такмичење теорије музике 

Јања Куч I 100 
Реп. такмичење теорије музике 

Миа Муста I 95 
Реп. такмичење теорије музике 

Силва Врачар I   Реп.  такмичење солфеђа 

Димитрије Јоцић I   

21 st Century Talents, Canada  

Композиција 

Јања Куч II   
Реп.  такмичење солфеђа 

Невена Гаврановић II   
Реп.  такмичење солфеђа 

Сара Илић III   
Реп.  такмичење солфеђа 

Александра 
Станојевић 

Бисера Стојановић I   
Реп.  такмичење солфеђа 

Бисера Стојановић II   
Реп. такмичење теорије музике 

Богдан Филиповић III   
Реп. такмичење теорије музике 

ГУ
Д

А
Ч

К
И

 

Маринц 
Хелена 

Мирела Тахировић 

I 

100 Међународно такмичење Уб Лауреат 

Димитрије Митрески I 97 Такмичење - Сремски Карловци 

Димитрије Митрески  II 94 Ars Nova Трст 

Луција Валовец I 94 Међународно такмичење Уб 

Лејла Тахировић I 90 Међународно такмичење Уб 

Александар 
Новицки 

Јелена Парлић I 97 
Такмичење «Млади виртуоз» 
2022. Београд 

Даница Јеркан II 91 
Такмичење «Млади виртуоз» 
2022. Београд 
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К
А

М
ЕР

Н
А

 

Вера Царина  

„Principesse“, Невена 
Гаврановић и Мина 
Кораћ 

I 1 
Лауреат 100 

 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

„Principesse“, Невена 
Гаврановић и Мина 
Кораћ 

I 1 
Лауреат 99  Даворин Јенко 

Триола, Теона 
Јовановић, клавир, 
Јелена Петровић, 
соло певање, Мила 
Антић, виолина I 10 94,28 

 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву  

Алекса 
Маринковић  

Дуо „Мелодија“, Лука 
Вујичић, тамбура и 
Уна Дејановић, харфа I   

XI Војвођански фестивал харфе, 
Зрењанин 

камерна 

20 жица, АнаМарија 
Младен, Никола 
Козловачки, Лука 
Ранђеловић, Реља 
Јарковачки, тамбуре I   

Војвођанска тамбура 

камерна 

ИМИ, Миљана 
Ристовски, фагот, 
Илија Влајкиновски, 
фагот и Ирис 
Радовановић, клавир I-4 96,75 Републичко такмичење 

Дуо „Мелодија“, Лука 
Вујичић, тамбура и 
Уна Дејановић, харфа I6 98,28 

Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

20 жица, АнаМарија 
Младен, Никола 
Козловачки, Лука 
Ранђеловић, Реља 
Јарковачки, тамбуре I8 96 

 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

„Секунда“, Анђела 
Стојановић, кларинет, 
Никола Нешић, 
хармоника I 11 93,85 

Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

ИМИ, Миљана 
Ристовски, фагот, 
Илија Влајкиновски, 
фагот и Ирис 
Радовановић, клавир I-3 92 

 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

Војкан 
Поповић  

Трио „ЛАН“, Нађа и 
Луна Поповић, 
виолине и Андреа 
Киш, клавир I5 98,42 

 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

Трио „ЛАН“, Нађа и 
Луна Поповић, 
виолине и Андреа 
Киш, клавир I 6 95,25 Републичко такмичење 

Александра 
Пауновић 

„Aлтро модо“, Никола 
Стојинов и Бранислав 
Лудајић, дуо труба I 12 92,71 

 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 
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Хелена 
Маринц 

“Звончице” 

I-2  96,2 
 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

Мирела и Лејла 
Тахировић 

Миона Царан 
Марков 

DuoFiamma,  

II-1 89,4 
 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

Бисера Стојановић и 
Ања Томашевић 

Олга Петровић 

Матеа Срдић и Нађа 
Цветковић, клавирски 
дуо I-1 98,4 

 Такмичење камерне музике 
"Мита Топаловић" у Панчеву 

ТР
ЗА

Ч
К

И
 

Александра 
Јовић 

Лука Аранђеловић, I/1 98 
18.Фестивал Војвођанске 
тамбуре, Бачка Паланка 

Петра Витомиров, I/2 96,33 
18.Фестивал Војвођанске 
тамбуре, Бачка Паланка 

Јана Шмигић, I/2 95,66 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Лука Аранђеловић, I/2 95 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Алекса Муста, I/3 96 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Јања Плавшић, I/3 98 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Петра Витомиров, I/4 98 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Вићентије 
Атанацковић, I/5 95,16 

Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Јана Шмигић, I/6 95 
18.Фестивал Војвођанске 
тамбуре, Бачка Паланка 

Вићентије 
Атанацковић, II/1 88,67 

18.Фестивал Војвођанске 
тамбуре, Бачка Паланка 

Дамир 
Прањковић 

Ана Марија Младен, 

I/1 

100 
18.Фестивал Војвођанске 
тамбуре, Бачка Паланка ЛАУРЕАТ 

Ана Марија Младен, I/1 98 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Александар Миловић, I/2 99 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Реља Јарковачки, I/2 96 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Лука Вујчић, I/3 95,33 
Међународно такмичење 
„Макса Попов“ - Панчево 

Александар Миловић, I/6 93 
18.Фестивал Војвођанске 
тамбуре, Бачка Паланка 

Реља Јарковачки, II/1 89 
18.Фестивал Војвођанске 
тамбуре, Бачка Паланка 

Милица 
Миливојевић 

Силва Врачар 

I/1 

99,30 
XI Војвођански фестивал харфе, 
Зрењанин ЛАУРЕАТ 

Силва Врачар I/2 96 
XXII Меморијал "Душан 
Протић", Београд 

Петра Врачар I/2 96,30 
XI Војвођански фестивал харфе, 
Зрењанин 

Уна Дејановић I/2 97,60 XI Војвођански фестивал харфе, 
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Зрењанин 

Дуња Радојчић II/1 88 
XI Војвођански фестивал харфе, 
Зрењанин 

Силва Врачар II 2   Коњовић, Нови Сад 

Оскар Ереш 

Милица Петровић  II 84 
Меморијал "Коста 
Манојловић", Београд 

 Марко Милевски  II 84 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Милица Петровић  III 70 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Ленка Букосав III 73 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Александар 
Антић 

Давид Зељковић I 92 
Међународни фестивал ШОМО 
"П. Стојановић", Уб 

Симона Месарош II 82 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'' 

Ана Илић 

Алекса Вулин II/4 83 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Теодора Ђорђевић II/5 82 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Вук Симијоновић III 70 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Стеван 
Мартиновић 

Николај Огризовић II/3 80 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'' 

Вукашин 
Станојковски III 72 

"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Давид Ђурков III 73 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Андрија Марковић III 78 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Владимир 
Војнак 

Марија Бодрожић III 71 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Урош Зекић III 72 
"Панчевачко Међународно 
Гитарско Такмичење'',  

Х
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Рамона 
Димитријевић 
Балаћ 

Михајло Станковић I 93 
Београдски фестивал 
хармонике 

Сава Стојанић I 94 
Меморијал «Душан Протић» 
Београд 

Михајло Станковић 
I 
Лауреат 95 

Међународно такмичење 
хармонике «Вива Хармоника», 
Алексинац 

Михајло Станковић I 92 

Музичко такмичење 
«Accordeus«, фестивал класичне 
музике Орфеј, Сарајево 

Срђан Жебељан I 95 
Такмичење хармоникаша, 
Младеновац 

Срђан Жебељан II 89 
Београдски фестивал 
хармонике 

Јован Гавриловић II 88 
Београдски фестивал 
хармонике 

Јован Гавриловић II 86 Mex fest, Београд 
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Немања 
Грујичић Немања Вучетић I 94 Mex fest, Београд 

К
Л

А
В

И
Р

С
К

И
 

Јелена Ђ. 
Поповић 

Кораћ Мина II 90 
Међународно такмичење 
Даворин Јенко 

Кораћ Мина I   
Еврорегионално такмичење- А. 
К. Ионеску- Темишвар 

Марија Лигети 
Балинт 

Димитрије Јоцић I   
Таленти 21. века – Канада, 
награда за композицију  

Ана Марија Младен I   

Међународно пијанистичко 
такмичење Смедерево, 
упоредни клавир 

Андреа Киш II 85,20 Републичко Такмичење 

Бошњак Реља 
I 

  Школски фестивал 

Стојков Јана 
I 

  Школски фестивал 

Радовановић Ирис 
I 

  Школски фестивал 

Маја Бошковић 
Новицки 

Љубица Маринковић I   
Еврорегионално такмичење - А. 
К. Ионеску, Темишвар 

Љубица Маринковић I   
Фестивал пијанизма - Сремска 
Митровица 

Теона Јовановић I   
Еврорегионално такмичење - А. 
К Ионеску - Темишвар 

Предраг Златановић II   
Фестивал пијанизма - Сремска 
Митровица 

Предраг Златановић I 100 Федемус 

Шимшић Нина I   Школски фестивал 

Златановић Ана I   Школски фестивал 

Слијепчевић Лена I   Школски фестивал 

Копривица Лазар I   Школски фестивал 

Маринковић Љубица I   Школски фестивал 

Маврић Мина I   Школски фестивал 

Дангубић Симон II   Школски фестивал 

Снежана Ђокић 

Николина Каламбура 
I 

  
Еврорегионално такмичење - А. 
К. Ионеску - Темишвар 

Марко Драговић 
I 

  
Еврорегионално такмичење - А. 
К. Ионеску – Темишвар 

Марко Драговић 
I 

  
Фестивал пијанизма - Сремска 
Митровица 

Каламбура Николина 
I 

  Школски фестивал 

Раниславић Видак 
I 

  Школски фестивал 

Бучалина Софија 
I 

  Школски фестивал 

Маријана 
Марчек 

Сергеј Вељковић III 81,60 Републичко такмичење 

Сергеј Вељковић I   
Еврорегионално такмичење – А. 
К. Ионеску – Темишвар, 

Мила Пејчић II   Еврорегионално такмичење – А. 
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К. Ионеску - Темишвар 

Пејчић Мила 
I 

  Школски фестивал 

Вењковић Сергеј 
I 

  Школски фестивал 

Симичић Вук 
I 

  Школски фестивал 

Поповић Емилија 
I 

  Школски фестивал 

Габриела  
Динић 

Миловић Вања 
I 

  Школски фестивал 

Муста Хана 
I 

  Школски фестивал 

Тодоровић Растко 
I 

  Школски фестивал 

Јовановиски Уна 
I 

  Школски фестивал 

Ивањак Ема 
I 

  Школски фестивал 

Бемстер П. Милена 
I 

  Школски фестивал 

Михајловић Хана 
I 

  Школски фестивал 

Ковачевић Нина 
I 

  Школски фестивал 

Новаков Невена 
I 

  Школски фестивал 

Денћан Јована 
I 

  Школски фестивал 

Гуран Михајло 
I 

  Школски фестивал 

Олга Петровић 

Цветковић Нађа 
I 

  Школски фестивал 

Живков Лана 
I 

  Школски фестивал 

Срдић Матеа 
I 

  Школски фестивал 

Тодоров Јована 
I 

  Школски фестивал 

Јелена Јеловац 

Бељин Хана 
I 

  Школски фестивал 

Винчић Угљеша 
I 

  Школски фестивал 

Шарић Лука 
I 

  Школски фестивал 

Василчин Миљан 
I 

  Школски фестивал 

Ђурић Вукашин 
I 

  Школски фестивал 

Јелена 
Кнежевић 

Горанић Стела 
I 

  
Школски фестивал 

Лазаров Петкана 
I 

  
Школски фестивал 

Флора Елена 
I 

  
Школски фестивал 

Анђела Бувач 

Давид Вуковић 
I 

  
Школски фестивал 

Теодора Пауноски 
I 

  
Школски фестивал 

Адела Мерча Дрчелић Вук 
II 

  Школски фестивал 

Мирјана 
Јахурић Паулов Лејла 

II 
  Школски фестивал 

Д
У
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Душанка 
Абрамовић  

Теодора Милановић II   Републичко такмичење 

Дуња Драгаш II   Републичко такмичење 
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Милица 
Будимиров  

Емануел Ђерфи I 96.5 Даворин Јенко 

Емануел Ђерфи I 96 Републичко такмичење 

БењаминЂерфи I 95.33 Републичко такмичење 

Шаму Киш 

Лаура Киш 
I 
Лауреат 100 Даворин Јенко 

Холок Мартин I 98.33 Републичко такмичење 

Лаура Киш I 96 Републичко такмичење 

Холок Мартин I 95.5 Даворин Јенко 

Александра Петровић II 90.33 Републичко такмичење 

Петар 
Стевановић  

Стефан Сузић I 99 Републичко такмичење 

Никола Стојинов I 98 Републичко такмичење 

Милица Сузић I 97 Републичко такмичење 

Бранислав Лудајић I 96 Републичко такмичење 

Никола Стојинов II 91.13 Даворин Јенко 

Бранислав Лудајић II 90.75 Даворин Јенко 

МичкеиМарика Ања Вуковић III 61 Републичко такмичење 

Алекса 
Маринковић 

Миљана Ристовски I 96,00 Републичко такмичење 

Илија Влајкиновски I  85 Даворин Јенко. 

Илија Влајкиновски II 85 Републичко такмичење 

Драгана Тадић  

Вера Кољаја I 97 Републичко такмичење 

Вера Кољаја 
I 
Лауреат 98.75 Даворин Јенко 

Роуз Хабиб II 89 Републичко такмичење 

С
О
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Маријана 
Михајловић  

Александар Тасковић 
I 1 
лауреат 99 

Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

АлександарТасковић I 1 98 Републичко такмичење 

Маријана Гаврановић I 1 96,90 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Татјана 
Стојиљковић 

Михајло Лазаров I 3 90,85 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Викторија Борић I 6 92,30 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Анастасија Горчић II 1 89,58 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

РашкоЂукановић II 1 88,57 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Михајло Лазаров II3 88 Републичко такмичење 

Викторија Стојку II 4 88 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Матеја Лончар III2 81,40 Републичко такмичење 

Викторија Борић III2 75,20 Републичко такмичење 

РашкоЂукановић похвала 72,20 Републичко такмичење 
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Маријана 
Веселиновић 

Димитрије Живковић I 2 92,14 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Сара Љујић I 4 94,42 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Валентина 
Трајановски I 9 91,16 

Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Тимеа Ковач II 89 
Коста Манојловић, 
Смедеревска Паланка 

Ивана Јосић  

Нина Стојановић II   Републичко такмичење 

Виктор Лалић III 1 83,40 Републичко такмичење 

Нина Стојановић похвала   РУМА 

Вера Царина  

Јелена Петровић I 4 92,80 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Дамјан Радусиновић I 4 90,14 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 

Дамјан Радусиновић II 1 92 Републичко такмичење 

Мина Стојановић II 3 88,00 
Такмичење Мита Топаловић за 
соло певаче 
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Љиљана 
Радосављевић  

Лука Лазаревић   III   8. Реп. такмичење 
средњошколских тонских 
снимака,  категорија: 
Традиционално студијско 
снимање Лука Радојчић  III   

 

Награде за школску ниво од 
школског до међународног 

такмичења 
2021/22. 
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Прве 13 5 15 20 8 52 15 14 0 142 

Друге 4 2 1 10 3 7 7 9 0 43 

Треће 2 0 0 8 0 1 1 3 2 17 

похвале        2  2 

укупно 19 7 16 38 11 60 23 28 2 204 

 
Награде – без школског 
тамичења 
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За школску 2021/22. 

Прве 13 5 15 20 8 11 15 14 0 101 

Друге 4 2 1 10 3 4 7 9 0 40 

Треће 2 0 0 8 0 1 1 3 2 17 

похвале               2   2 

укупно 19 7 16 38 11 15 23 28 2 159 
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МАТУРАНТИ школске 2021/22. године 
 

 Матурски испити одржани су у јунском испитном року. Ток полагања пратиле су 
испитне комисије. Чланове испитних комисија директор је именовао решењем. Испити 
су текли по унапред утврђеном и објављеном распореду, а ученици су благовремено 
упознати са начином полагања. На рад испитног одбора и комисија није било 
приговора од стране ученика или родитеља. Уредно је вођена потребна документација. 

 
О матурском испиту се разговарало на наставничким већима:  

02.06.2022.  -  Избор тема за матурски писмени рад из српског језика 
29.06.2022. - Успех ученика на матурским испитима 

На седници Наставничког већа за Ученика генерације изабрана је ученица ВИ одсека 
Мина Кораћ (клавир). 

 
Школа је испратила 28 матураната: 

-двадесет са Вокално-инструменталног одсека: Леонид Ардељан, Ања Бабин, Лука 
Вујчић, Невена Гаврановић, Уна Дејановић, Елизабета Јагица, Реља Јарковачки, Теона 
Јовановић, Димитрије Јоцић, Мина Кораћ, Максим Крумес, Лука Лазаревић, 
Бранислав Лудајић, Георгије Месарош, Никола Младен, Луна Поповић, Стефан 
Симић, Никола Стојинов, Данило Стојић и Ђорђе Шиљковић.  

Успех матураната са овог одсека: 12 одличних, 5 врлодобрих и 2 добра. Ученица 
млађег узраста, Невена Гаврановић, нема успех.  
-од осам ученика са Теоретског одсека (Теодора Гњидић, Сара Доневски, Сара Илић, 
Анђела Јаћимовић, Андреа Нађ, Ања Рајић, Павла Паулина Цицка и Кристина Шевић) 
њих 7 има одличан успех. Ученица млађег узраста, Ања Рајић, нема успех.  
 

Ученици Школе су уписали следеће факултете: 
 

Ученици ВИ (20)  

Мина Кораћ Клавир, ФМУ 

Луна Поповић Виолина, ФМУ 

Уна Дејановић Харфа, ФМУ 

Мина Кораћ Клавир, ФМУ 

Леонид Ардељан Теоретски одсек, Темишвар 

Бранислав Лудајић Труба, ФМУ 

Никола Стојинов Труба, ФМУ 

Теона Јовановић Графички дизајн, Политехничка школа 

Елизабета Јагица Журналистика,  ФОН 

Никола Младен Учитељски факултет 

Данило Стојић Већ студира Рударско-геолошки факултет 

Ања Бабин Медицина, ВМЦ / ВМА 

Лука Вујчић Економски факултет 

Реља Јарковачки Правни факултет 

Стефан Симић Програмирање, ФОН 

Ученици ТО (8)  

Сара Доневски Андрагогија, Филозофски факултет 

Анђела Јаћимовић Теоретски одсек, ФМУ 

Павла Паулина Цицка Графички дизајн, Политехничка школа 

Теодора Гњидић Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Сара Илић Факултет савремене уметности 

Кристина Шевић Филозофија, Филозофски факултет 
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РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

Пријемни испит полагало је 18 ученика за одсек класичне музике и 9 ученика за одсек 
Дизајн звука. 
 
Уписани су у први разред на редовно школовање: 
 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧ. инструмент напомена 

1 Јана Мирјанић виола  

2 Ања Томашевић виола  

3 Бисера Стојановић виолина  

4 Јована Гајић виолина  

5 Марија Радмановић гитара  

6 Николај Огризовић гитара  

7 Мила Пејчић клавир  

8 Предраг Златановић клавир  

9 Катарина Бубњевић клавир понавља разред 

10 Марко Киш кларинет  

11 Лаура Киш кларинет  

12 Василије Зечевић соло певање полагао пријемни испит у школи „Даворин Јенко“ у Београду 

13 Стефан Боројевић тамбура  

14 Огњен Гњидић труба  

15 Вељко Васић хармоника  

16 Силва Врачар харфа  

17 Николина Петровић харфа  

18 Анабел Шерфези дизајн звука  

19 Сава Павловић дизајн звука  

20 Филип Бркић дизајн звука  

21 Милица Винцер дизајн звука  

22 Хелена Рајић дизајн звука  

23 Марта Ресимић дизајн звука  

24 Богдан Ђукановић дизајн звука  

 
Уписани као ванредни ђаци у први разред средње школе: 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧ. инструмент напомена 

1 Наталија Недељковић виолина  

 Исидора Нинков дизајн звука  

 
ЕКСТЕРНИ ЧЛАНОВИ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ : 
 
1. Зорана Митровић, супервизор      
2. Ненад Петровић, за смер класичне музике 
3. Миливоје Илић, за солфеђо 
4. Татјана Крга, за солфеђо  
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ИЗВЕШТАЈИ АКТИВА 
 

Сваки извештај актива садржи: број састанака актива, број интерних часова, извештај о концертним, 
јавним наступима ђака, целовечерњим концертима, наградама, семинарима – стручно 
усавршавање; као иреализацију наставе на свом активу. Извештаје су предали руководиоци Актива. 
 

Актив СТРУЧНО ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА 
Наставници на одсеку 1 Јелена Цветић – шеф одсека 

2 Ана Ђурић 
3 Мирна Милевски 
4 Грацијан Петровић 
5 Бранислав Тркуља 
6 Бранимир Ђокић 
7 Александра Станојевић 
8 Тања Барабаш 
9 Ивана Јаћимовић Јовановски 
10 Албина Крецу Шубља 
11 Наталија Варга 
12 Миљана Небригић 
13 Јелена Миљевић 
14 Милица Голић 

број састанака актива 5 
учешће на јавним час. Музишко забавиште је наступало два пута, на ДАНУ ШКОЛЕ и на " Дани 

Прота Васе" у Успенској цркви Панчево. 
Хор и оркестар СМШ наступа је на Дану школе, 8.марта у Народној 
башти као и јнаступ на јубиларном концерту 80 година "Абрашевића". 

учешће у раду жирија колегиница проф. Мирна Милевски је била члан жирија, а 
проф. Грацијан Петровић је био аутор тестова на Републичком 
такмичењу, Међународном такмичењу и Тамичењу у Лазаревцу. 

семинари – стручно 
усавршавање 

„Настава у облаку“  Новембар 2021.  – Мирна Милевски, Јелена Цветић, 
Александра Станојевић, Грацијан Петровић, Милица Голић 

Семинар „Музика уз помоћ рачунара“, децембар 2021, каталошки број: 
948, К1, П1, број бодова: 32, стекли уверење са семинара: Александра 
Станојевић и Јелена Миљевић 

смотре Одржане су смотре по плану и програму последње недеље маја и 
првње недеље јуна. 

такмичења -На Републичком такмичењу у класи проф. Иване Јаћимовић 
Јовановски из теорије музике 5 ПРВИХ НАГРАДА освојили су: Мијовић 
Вања, Ристић Нина, Муста Хана, Глуваков Дамјан и Илић Никола;  
ДРУГА награда из солфеђа - Илић Никола. 
-У класи проф Александре Станојевић: Бисера Стојановић добила је 1. 
награду из солфеђа и другу из теорије музике, а Богдан Филиповић 
освојио је трећу награду из теорије. 
-У класи проф. Јелене Цветић освојено је 11 награда: 
Прве награде освојили су: Хелена Рајић, Николина Петровић, Јања Куч, 
Миа Муста, Предраг Златановић и Силва Врачар. Силва Врачар добила 
је прву награду из солфеђа.  Друга награда из солфеђа припала је 
Невени Гаврановић, Предрагу Златановић и Куч Јањи, а трећа Сари 
Илић. 
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Актив ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 

Наставници на одсеку 1. Снежана Пупић – шеф актива проф. психологије 

2. Татјана Ковјанић проф. српског језика и 
књижевности 

3. Светлана Вучићевић проф. енглеског 

4. Сања Остојић проф. италијанског 

5. Љиљана  Радосављевић проф. физике и информатике 

6. Марко Опачић проф. историје 

7. Зорица Бекузаров Брњеварац проф. социологије  

8.  Ивица Новинић проф. физичког васпитања 

9. Емилијан Бека проф. филозофије 

10. Бојан Радусиновић проф. математике 

11. Љубица Радојчић Месарош вероучитељ 

број састанака актива 2 (иако су чланови одсека у сталном контакту и размењују информације 
које су важне за одсек електронским путем) 
+2  у току другог полугодишта: 23. март и 28. јун 

семинари – стручно 
усавршавање 

- Семинар „Настава у облаку“ 
Време и место одржавања семинара: новембар 2021, електронски 
семинар 
Учесници / наставници који су остварили услов за добијање уверења са 
семинара: 
Сања Остојић, Татјана Ковјанић, Љиљана Радосављевић, Татјана 
Николић и Снежана Пупић 
Католошки број програма: 636, П1, К4 Број бодова (сати): 34 
- Семинар „СЕЛФИ, обука запослених у основним и средњим школама 
за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних 
капацитета школе. Обука се налази на Листи програма од јавног 
интереса решењем министра. Обуку похађали: директор М. Јовић, 
заменик директора В. Царина и психолог С. Пупић. Број бодова: 8 

такмичења и 
конкурси 

1. полугодиште: 
- Ученик IV разреда средње школе, Леонид Ардељан послао је видео-
рад под називом „Универзална песма“ на тему „Националне мањине – 
некад и сад“ на конкурс који је расписао Форум за едукацију, сарадњу, 
афирмацију и подршку грађанском друштву Нови Сад (ФЕСАП), у 
сарадњи с Покрајинским секретаријатом за образовање. Леонид је 
урадио аранжман, а другови из разреда Луна Поповић, Никола Младен 
и Лука Лазаревић су одсвирали, одпевали на румунском и српском 
језику песму „Кад се месец спрема на спавање“, снимили и обрадили 
звук. Ментор ученицима била је наставница Љиљана Радосављевић 
- Од 15.11. до 19.11.2021, одржано је Међународно такмичења из 
рачунарске и информатичке писмености “ДAБАР” на школском нивоу. У 
нашој Школи на такмичењу је учествовало 11 ученика првог, 9 ученика 
другог разреда у категорији “Дабар” и 11 ученика трећег и 14 ученика 
четвртог разреда у категорији “Старији дабар”. Ментор такмичара је 
наставница рачунарства и информатике Љиљана Радосављевић. 
 
2. полугодиште: 
- Осмо републичко такмичење средњошколских тонских 
снимака примењене музике, радиофонских дела и музичких нумера, 
ментор: Љиљана Радосављевић, 25. Јуна, Лука Радојчић (II разред СШ) 
- I награда и Лука Лазаревић  (IV разред СШ) - III награда у категорији 
Традиционално студијско снимање  
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- на ОНЛАЈН ИЗЛОЖБУ ФОТОГРАФИЈА МЛАДИХ 2022 пријављени 
радови ученика Тибора Ковача, I разред СШ и Луке Радојчића, II разред 
СШ, менторство: Љиљана Радосављевић 
(Донггуан (Кина) - виртуелни догађај који слави пријатељство и 
промовише сарадњу збратимљених градова); време онлајн изложбе и 
гласања: од јула до августа 2022  
 

Остале важне 
активности – друго 
полугодиште 

- Успешно спроведена припрема за пилот матуру:  

А) Предавање о спровођењу државне матуре 3. марта 

Б) У складу са дописом обављен је разговор са ученицима (9. март у 
13.00) који ће учествовати у другом пилотирању државне матуре, 
као и са будућим матурантима који ће први полагати државну 
матуру. 
 

- Успешна реализација пилотирања матуре за српски и енглески језик. 
Матура је спроведена у просторијама Школе од 5. до 8. априла.  
 
- Израда ИОП1 за ученика 1. Разреда СМШ из предмета: математика и 
српски језик 

 
 

АКТИВ ДУВАЧА 

Наставници на одсеку 1. Стевановић Петар 

2. Шаму Киш 

3. Аберт Алфелди 

4. Арменски Дарко 

5. Мичкеи Марика 

6. Абрамовић Душанка 

7. Пауновић Александра 

8. Пауновић Срђан 

9. Маринковић Алекса 

10. Тадић Драгана 

11. Будимиров Милица 

број састанака актива 4 састанка одсека 

број интерних часова 19 интерних шасова 

учешће на јавним 
часовима 

Ученици дувачког одсека наступили на сва 3 јавна шаса. 

учешће у раду жирија / 

семинари – стручно 
усавршавање 

-Семинар "Настава у облаку", октобар 2021, каталошки број 636, К4, 
П1, број бодова 34, стекли уверење са семинара: Алфелди Алберт, 
Киш Шаму, Драгана Тадић 
Семинар „Музика уз помоћ рачунара“, децембар 2021, каталошки 
број: 948, К1, П1, број бодова: 32, Стекли уверење са семинара: 
Драгана Тадић, Александра Пауновић и Марика Мичкеи 

смотре Оржане су две смотре, у више термина ради прилагођавања 
распореда. 

такмичења На такмичењу ”Даворин Јенко” у Београду освојено је 6 награда: 
 
Вера Кољаја (III) – лауреат (Драгана Тадић) 
Мартин Холок (III) – прва награда (Шаму Киш) 
Лаура Киш (IV) - лауреат (Шаму Киш) 
Емануел Ђерфи (III) - прва награда (Милица Будимиров) 



  

32 
 

Никола Стојинов (СШ) - друга награда (Петар Стевановић) 
Бранислав Лудајић (СШ) - друга награда (Петар Стевновић) 
 
На Републичком такмичењу освојено је 16 награда: 
 
Стефан Сузић - прва награда (Петар Стевановић) 
Милица Сузић - прва награда (Петар Стевановић) 
Никола Стојинов - прва награда (Петар Стевановић) 
Бранислав Лудајић - прва награда (Петар Стевановић) 
Емануел Ђерфи - прва награда (Милица Будимиров) 
Бењамин Ђерфи - прва награда (Милица Будимиров) 
Мартин Холок — прва награда (Шаму Киш) 
Лаура Киш — прва награда (Шаму Киш) 
Александра Петровић — прва награда (Шаму Киш) 
Вера Кољаја — прва награда (Драгана Тадић) 
Роуз Хабиб — друга награда (Драгана Тадић) 
Миљана Ристовски — прва награда (Алекса Маринковић) 
Илија Влајкиновски — друга награда (Алекса Маринковић) 
Теодора Милановић — друга награда (Душанка Абрамовић) 
Дуња Драгаш — друга награда (Душанка Абрамовић) 
Ања Вуковић — трећа награда (Марика Мичкеи) 
На међународном такмичењу младих флаутиста Шабац освојене су 4 
награде: 
 
Дуња Драгаш — прва награда (Душанка Абрамовић) 
Теодора Милановић — прва награда (Душанка Абрамовић) 
Ема Тодоров — друга награда (Душанка Абрамовић) 
Милица Клинцов — трећа награда (Душанка Абрамовић) 

концерти - Концерт првонаграђених ученика 
- Концерт фаготске музике на ком су учествовали бивпи ученици 
(Роберт Балинт, Димитрије Павлов и професор Алекса Маринковић) 
- Ученици Милице Будимиров наступили на концертима њене класе и 
концертима дувача у ОМШ ”Владимир Ђорђевић”05.04.2022., 
17.05.2022., 12.06.2022. 

ванредно 
напредовање 

-Ана Брајовић (обоа) ванредно напредовала из другог у трећи разред 
-Роуз Хабиб (обоа) ванредно напредовала из трећег у четврти разред 
-Анастасија Милојевић (обоа) ванредно напредовала из трећег у 
четврти разред 
 

остало Пријемни испит на ФМУ у Београду су положили трубачи Бранислав 
Лудајић и Никола Стојинов, а пријемни на Факултету у Новом Саду 
положио је Фаготиста Димитрије Павлов. 
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АКТИВ КЛАВИРИСТА 

Наставници на одсеку 1. Маја Бошковић Новицки – шеф одсека 

2. Марија Лигети Балинт 

3. Мирјана Јахурић 

4. Габриела Динић 

5. Јелена Ђ. Поповић 

6. Јелена Јеловац 

7. Јелена Кнежевић 

8. Адела Мерча 

9. Снежана Ђокић 

10. Олга Петровић 

11. Марија Миљковић 

12. Натали Динић Богданов 

13. Живка Драгош Клашњиков 

14. Анђела Бувач 

15. Кристина Крстић 

16. Александре Николић 

17. Јелена Зец 

18. Јелена Олћан 

19. Ана Милатовић 

20. Тамара Будимир 

21. Миона Барбул 

22. Маријана Марчек 

број састанака актива Одржано је 4 састанка клавирског одсека (06.09; 25.10; 29.11; и 
27.12.2021).  
у другом полугодишту - 5 састанака (31.03, 18.05, 25.05, 15.06, 24.06) 

број интерних часова Током полугодишта је одржано 9 интерних часова на којима су наступили 
ученици основне и средње школе (термини интерних часова: 16.10. 2021, 
3.11.2021, 04.11.2021, 06.11.2021, 18.11.2021, 27.11.2021, 16.12.2021, 
17.12.2021. и 22.12.2021. године)   
у другом полугодишту 15: 16.03, 24.03, 09.03, 16.03, 25.03, 26.03, 31.03, 
13.04, 27.04, 28.04, 29.04, 05.05, 11.05. и 12.05. 
 
Од тога и 
*09.03,16.03,27.04. - интерни за такмичаре 
*26.03. ОТВОРЕНЕ РАДИОНИЦЕ – КОНЦЕРТИ – Г. Динић 
*29.04. класа Натали Динић - упоредни клавир 

учешће на јавним 
часовима 

24.11, 08.12, 23.03 - Мина Кораћ, 4 СМШ - класа Ј. Ђ. Поповић,  
23.03 - Теона Јовановић, 4 СМШ - класа М. Б. Новицки 
08.12 - Предраг Златановић, 6 ОМШ - класа М. Б. Новицки 

учешће у раду жирија О. Петровић-такмичење - Мита Топаловић 
М. Б. Новицки - такмичење - А. К. Ионеску – Темишвар 
 

семинари – стручно 
усавршавање 

Семинар "Настава у облаку", октобар 2021, каталошки број 636, К4, П1, 
број бодова 34,  
похађали: М. Бошковић, М. Јахурић, А. Бувач, М. Лигети, К, Крстић, А. 
Николић,М Барбул, Н. Динић Богданов, Ж. Драгош Клашников) 
 
Семинар „Музика уз помоћ рачунара“, децембар 2021, каталошки број: 
948, К1, П1, број бодова: 32,  
Стекли уверење са семинара: Кристина Крстић, Марија Лигети Балинт, 
Миона Барбул, Снежана Ђокић и Натали Динић 
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смотре У току децембра 2021. године, одржана су преслушавања (по плану и 
програму) и смотре по разредима; ученике су преслушавале 4 комисије. 
У току маја и јуна по плану и програму одржана су преслушавања и смотре 
по разредима 

Признања Кораћ Мина - ученица 4. разреда средње школе из класе Јелене Ђ. 
Поповић добила је награду "Доситеја" из Фонда за младе таленте 
Републике Србије. На основу освојене прве награде на 24-ом 
Међународном такмичењу младих пијаниста 2020. године, Шабац 

концерти едукативни концерт (28.10) у класи Габриеле Динић 

ванредно 
напредовање 

Андреј Рељин Јевремовић из 2. у 3, Мила Пејчић из 5. у 6. разред 

остало У оквиру појединих класа, уприличена су и Новогодишња дружења, која су 
обележена као креативне радионице; ученици су правили украсе за 
учионицу, цртали и правили честитке, а све је то допуњено свирањем и 
певањем. 
Организатори ових активности су биле проф. Јелена Јеловац (17.12.2021), 
Маја Бошковић Новицки (22.12.2021), Габриела Динић (23.12.2021) и 
Јелена Кнежевић (20.12.2021). 

Наступи ван школе Мина Кораћ - класа Ј. Ђ. Поповић - наступ на завршном концерту 
такмичења као победник категорије - Еврорегионално такмичење - А. К. 
Ионеску - Темишвар 
Предраг Златановић - класа М. Б. Новицки - Галерија Културног центра 
Београд-деца композитори  
Давид Вуковић - класа А. Бувач - наступ на концерту поводом Ноћи Музеја 
у Старчеву 
Теодора Пауноски -  класа А. Бувач - наступ на промоцији музичке школе у 
Дому културе у Јабуци 

 
Учешћа на 
такмичењима 

Међународно такмичење Даворин Јенко, Републичко такмичење, 
Фестивал пијанизма Сремска Митровица, 
Еврорегионално такмичење Алма Корнеа Ионеску у Темишвару, 
Међународно пијанистичко такмичење Смедерево, 
Републичко такмичење Федемус-деца композитори, 
Међународно онлајн такмичење Таленти 21 века-Канада, 
Школско такмичење - Фестивал клавириста које је организовано 
25.05.2022 у нашој школи 

НАГРАДЕ УЧЕНИКА по 
класама и именима 
ђака за ОМШ и СМШ 
 

Јелена Ђ. Поповић  
- Кораћ Мина, 4. СМШ - 2. награда - Међународно такмичење Даворин 
Јенко, 1. награда, Еврорегионално такмичење- А. К. Ионеску- Темишвар 
М. Бошковић Новицки 
Љубица Маринковић, 5. ОМШ - 1. награда - Еврорегионално такмичење - 
А. К. Ионеску, Темишвар,  
1. награда - Фестивал пијанизма - Сремска Митровица 
Теона Јовановић, 4. СМШ - 1. награда - Еврорегионално такмичење - А. К 
Ионеску - Темишвар Предраг Златановић, 6. ОМШ - 2. награда - Фестивал 
пијанизма - Сремска Митровица и 1. награда за композицију (100 поена) - 
Федемус 
И 6 првих и 1 друга награда на школском фестивалу: Шимшић Нина, 
Златановић Ана, Слијепчевић Лена, Копривица Лазар, Маринковић 
Љубица, Маврић Мина и Дангубић Симон. 
Маријана Марчек Валента 
Сергеј Вељковић, 4. ОМШ – 3. Награда - Републичко такмичење и 1. 
награда - Еврорегионално такмичење – А. К. Ионеску – Темишвар, 
Мила Пејчић, 6. ОМШ - 2. Награда - Еврорегионално такмичење – А. К. 
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Ионеску - Темишвар 
И 4 прве награде на школском фестивалу: Пејчић Мила, Вењковић Сергеј, 
Симичић Вук и Поповић Емилија. 
Марија Лигети Балинт 
Димитрије Јоцић, 4. СМШ - 1. награда за композицију - Таленти 21. века – 
Канада, 
Ана Марија Младен, 2. СМШ - 1. награда за упоредни клавир - 
Међународно пијанистичко такмичење Смедерево, 
Андреа Киш, 2. СМШ - 2. награда - Републичко Такмичење 
И 3 прве награде на школском фестивалу - Бошњак Реља, Стојков Јана и 
Радовановић Ирис  
Снежана Ђокић 
Николина Каламбура, 3. ОМШ - 1.награда - Еврорегионално такмичење - 
А. К. Ионеску - 
Темишвар, 
Марко Драговић, 1. СМШ - 1. награда - Еврорегионално такмичење - А. К. 
Ионеску – Темишвар и  
1. награда - Фестивал пијанизма - Сремска Митровица 
И 3 прве награде на школском фестивалу: Каламбура Николина, 
Раниславић Видак и Бучалина Софија. 
Габриела  Динић 
11првих награда на школском фестивалу: Миловић Вања, Муста Хана, 
Тодоровић Растко, Јовановиски Уна, Ивањак Ема, Бемстер П. Милена, 
Михајловић Хана, Ковачевић Нина, Новаков Невена, Денћан Јована, Гуран 
Михајло 
Олга Петровић 
1. награда за клавирски дуо - такмичење Мита Топаловић Матеа Срдић 1. 
ОМШ и Нађа Цветковић 1. ОМШ 
И 4 прве награда на школском фестивалу: Цветковић Нађа, Живков Лана, 
Срдић Матеа, Тодоров Јована  
Јелена Јеловац 
-5 првих награда на школском фестивалу: Бељин Хана, Винчић Угљеша, 
Шарић Лука, Василчин Миљан и Ђурић Вукашин, 
Мирјана Јахурић 
-1. друга награда на школском фестивалу - Паулов Лејла, 
Јелена Кнежевић 
-3 прве награде на школском фестивалу - Горанић Стела, Лазаров Петкана 
и Флора Елена. 
Адела Мерча 
-1 друга награда на школском фестивалу - Дрчелић Вук 
Анђела Бувач 
-2 прве награде на школском фестивалу - Давид Вуковић, 1.ОМШ и 
Теодора Пауноски, 1. ОМШ 
На фестивалу клавириста 45 ученика: 42 прве и 3 друге награде.  
На другим такмичењима 17 награда: 12 првих, 4 друге и 1 трећа. 
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АКТИВ ТРЗАЧА 

Наставници на одсеку 1 Мр Милица Миливојевић – шеф одсека проф харфе 

2 Александра Јовић проф. мандолине и 
тамбуре 

3 Александар Антић проф гитаре 

4 Ана Илић проф гитаре 

5 Оскар Ереш проф гитаре 

6 Милош Аврамовић проф. тамбуре 

7 Дамир Прањковић проф. тамбуре 

8 Стеван Мартиновић проф гитаре 

број састанака актива 5 (07.09; 22.10; 23.12.2021; 04.04.; 16.06.2022) 

број интерних часова 16 

учешће на јавним 
часовима 

24.11.-Реља Јарковачки и Лука Вујчић,тамбура (класа Д.Прањковић) 
8.12.-Давид Зељковић,гитара (класа А.Антић) и Уна Дејановић,харфа 
(класа М.Миливојевић) 
23.03.- Силва Врачар,харфа (класа М.Миливојевић) и Ана Марија 
Младен,тамбура (класа Д.Прањковић) 

учешће у раду жирија Милица Миливојевић - 11. Војвођански фестивал харфе, Зрењанин 
(9.04.2022.) 
Александар Антић -  20. Међународном фестивалу ШОМО "Петар 
Стојановић" Уб 
Александра Јовић -18.Фестивал Војвођанске тамбуре, Бачка Паланка - 
категорија средње школе и Међународно такмичење „Макса Попов“ 
Панчево - све категорије 
Дамир Прањковић - Међународно такмичење „Макса Попов“ Панчево - 
за основну и средњу школу 

семинари – стручно 
усавршавање 

Семинар "Настава у облаку", октобар 2021, каталошки број 636, К4, П1, 
број бодова 34, похађали: Милица Миливојевић, Александра Јовић, 
Александар Антић и Ана Илић 
Семинар „Музика уз помоћ рачунара“, децембар 2021, каталошки број: 
948, К1, П1, број бодова: 32, Стекли уверење са семинара: Александра 
Јовић 

смотре Преслушавање лествице и етиде 21. и 22.10.2021. на којој су 
учествовали сви ученици основне школе (3, 4, 5. и 6. разреда) и сви 
ученици средње школе 

такмичења / 

награде -Идвор - 09.10.2021, класа Александра Јовић 
Похвале Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ ученицама:  
Хелени Делић и Петри Витомиров (дуо Фантастик) за освојене награде 
на такмичењима. 
-Панчево - 04.11.2021. 
Награде града Панчева за успехе на такмичењима следећим 
ученицима: 
-класа Александра Јовић: Атанацковић Вићентију, Плавшић Јањи, 
Делић Хелени и Витомиров Петри (дуо Фантастик), Аранђеловић Луки 
-класа Милица Миливојевић: Врачар Петри, Радојичић Дуњи и Врачар 
Силви 
-класа Љиљана Марјановић: Миловић Александру, Младен Ана Марији 
и Вујчић Луки 
-Нови Сад - 03.12.2021, класа Александра Јовић 
Награде Покрајинског секретаријата за спорт и омладину ученицима: 
Плавшић Јањи и Аранђеловић Луки  

концерти 5.10.2021. - Концерт у оквиру Дечије недеље, испред музичке школе - 
наступиле су Николина Петровић и Силва Врачар као Дуо "Панис 
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ангеликус"(класа мр Милица Миливојевић) 
6.10.2021. - Концерт у ОШ ,,Жарко Зрењанин’’ поводом Дечје недеље - 
наступали су Бодрожић Марија и Којадиновић Филип (класа Владимир 
Војнак) 
21.12.2021. - Концерт у ОШ ,,Жарко Зрењанин’’ поводом представљања 
Музичке школе - наступали су Бодрожић Марија, Зекић Урош, 
Лазаревић Јована, Којић Николина, Станчу Виктор, Малајмаре Милица 
и Којадиновић Филип (класа Владимир Војнак) 
2.04.2022. - Заједнички концерт харфиста у МШ"Лисински", Београд - 
наступале су Петра Врачар, Дуња Радојчић, Силва Врачар и Уна 
Дејановић (класа мр Милица Миливојевић) 
9.05.2022. - Заједнички концерт харфиста у МШ"Јован Бандур", Панчево 
- наступале су Николина Петровић, Силва Врачар и Уна Дејановић(класа 
мр МИлица Миливојевић) 
14.03.2022. - Плато испред општине - наступали Давид Зељковић и 
Симона Месарош (класа Александар Антић) 
14.05.2022. – Свечана академија поводом дана школе – Културни 
центар Панчева – наступили Тамбурашки оркестар основне школе и 
средње школе (класа Александра Јовић) 
17.05.2022. – Концерт првонаграђених ученика у сали музичке школе – 
наступили: Лука Аранђеловић (класа Александра Јовић), Силва Врачар 
(класа мр Милица Миливојевић), Давид Зељковић (класа Александар 
Антић) и Ана Марија Младен (класа Дамир Прањковић) 
18.05.2022. - Концерт ученика музичке школе (истурено одељење 
Јабука) у циљу 
промоције музичке школе, Дом културе Јабука – наступили: Милица 
Премчевски, Вукашин Петровски, Ана Стојоски и Вук Секуловски(класа 
Милош Аврамовић) 
19.05.2022. - "Ноћ музеја", Старчево Трг неолита - наступили Анђела 
Попадић, Борис Драгуша и Сергеј Горуновић (класа Оскар Ереш); 
Виктор Рамадановић и Матеја Старчев (класа Милош Аврамовић) 
19.05.2022. - Концерт у Банатском Новом Селу, Дом културе ,,3. 
Октобар’’ 
поводом представљања инструмената ученицима ОШ - наступаo Зекић 
Урош (класа Владимир Војнак) 
03.06.2022. - Концерт у Банатском Новом Селу поводом Дана Бицикала 
- наступали су Бодрожић Марија, Зекић Урош, Лазаревић Јована, 
Станчу Виктор, Малајмаре Милица (класа Владимир Војнак) 
5.06.2022. - Концерт "Култура и уметност за спас земљишта", Народна 
башта Панчево - Симона Месарош (класа Александар Антић) 
22.06.2022.- Концерт "Дани Проте Васе", Панчево - наступила Силва 
Врачар(класа мр Милица Миливојевић)и Тамбурашки оркестар 
основне школе (класа Александра Јовић) 
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АКТИВ ГУДАЧА 

Наставници на 

одсеку 

1 Борјана Стражмештеров – шеф одсека проф. виолине 

2 Александар Новицки проф. виолине 

3 Војкан Поповић проф. виолине 

4 Естер Крстић проф. виолине 

5 Јожеф Варга проф. виолине 

6 Миона Царан-Марков проф. виолине и виоле 

7 Санела Благојевић проф. виолине 

8  Стефан Јовић. проф. виолине 

9 Хелена Маринц проф. виолине 

10 Чебзан Адриан проф. виолине 

11 Шандор Ђерфи проф. виолине 

12 Бојан Тирменштајн проф. виолончела 

13 Вук Стевановић проф. контрабаса 

број састанака  8 (07.09, 24.09, 30.11. и 27.12. 2021, 21.01.2022, 29.03, 28.05, 24.06.) 

број интерних 

часова 

29 (01.10, 14.10, 29.10, 03.11.2021. 04.11, 19.11. и 20.11.2021. у Банатском 

Новом Селу, 09.12, 17.12, 22.12.2021, 28.01,11.02, 25.02, 03.03, 11.03, 

16.03, 17.03, 25.03, 31.03, 07.04,07.04. у Старчеву у Основној школи «Вук 

Стефановић Караџић, 13.04, 13.04. у Банатском Новом Селу у Основној 

школи, 29.04, 06.05, 20.05, 26. 05, 11.05. и 15.06. 

учешће - јавни час 3 (24.11, 08.12.2021 и 23.03.22.) 

учешће у раду 

жирија 

Хелена Маринц, Миона Царан-Марков у жирију Такмичења камерне 

музике “Мита Топаловић“, Хелена Маринц „Међународни фестивал Уб“ 

Војкан Поповић на такмичењу камерних ансамбала „Мита Топаловић“ 

семинари – стручно 

усавршавање 

-Семинар "Настава у облаку", новембар 2021, каталошки број 636, К4, П1, 
број бодова 34, похађали: Хелена Маринц, Војкан Поповић, Александар 
Новицки, Миона Царан-Марков и Борјана Стражмештеров 
-Семинар „Музика уз помоћ рачунара“, децембар 2021, каталошки број: 
948, К1, П1, број бодова: 32, похађали: Миона Царан-Марков, Борјана 
Стражмештеров и Александар Новицки 
- Семинар «Улога установа образовања и васпитања у борби против 
трговине људима» 22.02.2022. онлине Миона Царан-Марков, 
«Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и 
дискриминације, злостављања и насиља 23.02.2022. онлине, Миона 
Царан Марков 
- Семинар «Оцењивање у функцији развоја ученика» ОКЦ кат.бр.527, К2, 
П3, 38 бодова  Хелена Маринц 

смотре 15 . и 16. децембар  

(22. и 23. децембар за све оне ученике који нису могли да наступе у 

претходним терминима)  

21.06. 2022. Смотра за ученике 1. И 2. Разреда ОШ 

такмичења Класа Маринц Хелена: Митрески Димитрије -такмичење у Трсту  

2.награда (94 поена), 

Међународно такмичење Уб: Мирела Тахировић 1. Разред - 1. Награда 

100 поена, Луција Валовец 2.разред - 1. Награда 94.поена, Лејла 

Тахировић 3.разред -  1.награда 90 поена, Димитрије Митрески 2.СШ – 1. 

Награда 97 поена «Међународни сусрети виолиниста» Сремски 
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Карловци, Мирела и Лејла Тахировић – «Звончице» 1. Награда на 

Међународном такмичењу камерне музике «Мита Топаловић» 

Миона Царан-Марков: Бисера Стојановић и Ања Томашевић дуо 2. 

Награда на Међународном такмичењу камерне музике «Мита 

Топаловић» 

Класа Александар Новицки:  Такмичење «Млади виртуоз» 2022. Београд: 

Јелена Парлић 1.разред - 1. награда 97 поена, Даница Јеркан 1.разред  - 

2. Награда 91 поен. 

Фестивал гудача у Музичкој школи «Јован Бандур» на ком је наступило 

34 ученика од 2. до 6. разреда из класа професора: Хелене Маринц, 

Војкана Поповића, Санеле Благојевић, Борјане Стражмештеров, Варга 

Јожефа, Александра Новицког, Мионе Царан-Марков, Чебзан Адријана, 

Тирменштајн Бојана 

Класа проф. Хелене Маринц: Димитрије Митрески 2. награда на 

Међународном такмичењу“Арс нова“ у Трсту 28.06.2022. 

концерти 05.10.2021. Ена Вукадиновић, 1.СШ у класи проф.Војкана Поповића, Нађа 
и Луна Поповић (2. и 4. СШ ) у класи проф. Војкана Поповића и у сарадњи 
своје предметне професорке Санеле Благојевић извеле Бахов дупли 
концерт на наступу испред Музичке школе у оквиру Дечије недеље 
06.10.2021. је у Основној школи у Новом Селу наступила цела класа 
проф.Чебзан Адријана поводом Дечије недеље 
21.12.2021. НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КАМЕРНОГ ОРКЕСТРА 
„ПАНАРТИСТ“ у организацији Народног музеја Панчево и Музичке школе 
„Јован Бандур“ (оркестар професора и ученика МШ „Јован Бандур“: 
Војкан Поповић, Бојан Тирменштајн, Естер Крстић, Александар Новицки, 
Миона Царан-Марков, Вук Стевановић) 
Цела класа ( 13 ученика) професора Чебзан Адријана наступила је на 
Концерту 21.12.2021. у Основној школи у Новом Селу ради промоције 
Музичке школе 
Димитрије Митрески је учествовао на завршном Концерту Међународног 
такмичења Арс Нова у Трсту 05.12.2021.и мастер класу професора Фистер 
Хелфрида 
14.04.2022. Гудачки оркестар ОШ је под руководством професорке 
Мионе Царан-Марков успешно извео две композиције 
16.04.2022.  Димитрије Митрески на концерту награђених ученика у сали 
школе.  
19.05. Концерт «Ноћ музеја» на тргу Неолита у Старчеву – класа Естер 
Крстић 
03.06.2022. Концерт поводом Међународног дана бициклау Банатском 
Новом Селу 
11.06.2022. Матурски концерт Луне Поповић 
24.06.2022. Димитрије Митрески на Концерту  поводом додела Вукових 
диплома 

ванредно 

напредовање 

Богдан Соколовић, контрабас, класа Вук Стевановић, 2. ОМШ у 3. ОМШ 

Теодора Стојковић, виолина, класа Јожеф Варга, 3. ОМШ у 4. ОМШ  

Александар Милановић, виолина, класа Санела Благојевић, 4. ОМШ у 5. 

ОМШ - сви су полагали 22.12.2021. 
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АКТИВ СОЛО ПЕВАЧА 

Наставници на 
одсеку 

1 Мр Вера царина  

2 Татјана Стојиљковић,  

3 Ивана Јосић,  

4 Маријана Михајловић  

5 Маријана Веселиновић  

бр. састанака актива 6 

бр. интерних часова 10 

учешће – јавни час 3 

учешће у раду 
жирија 

Проф. Маријана Веселиновић је била члан жирија на такмичењу соло 
певача у Смедеревској Паланци. 
На такмичењу „Мита Топаловић“ за соло певаче,  у жирију, у 
различитим категоријама били су: Верa Царина, Маријана Веселиновић, 
Маријана Михајловић и Татјана Стојиљковић (основна школа) 

семинари – стручно 
усавршавање 

-Наставници са одсека и корепетитори, учествовали су на онлајн 
семинарима које је школа организовала. 

смотре ПОЛУГОДИШЊА СМОТРА И СМОТРА 15. ЈУНА ЗА 1. ОШ 

такмичења -Одржано 12. Међународно такмичење соло певача „МИТА 
ТОПАЛОВИЋ“ на коме је настуупило 99 певача из шеснаест градова из 
земље и иностранства. Ове године по први пут су наступили и студенти. 
Лауреат такмичења за основну школу је Александар Тасковић. 

награде име 
професора 

име ђака награда број 
поена 

такмичење 

Вера Царина Јелена 
Петровић 

1-2 94 “Liebeslied”, 
Сремска Митровица 

Вера Царина Дамјан 
Радусиновић 

I 4 90,14 Мита Топаловић 

Вера Царина Јелена 
Петровић 

I 4 92,80 Мита Топаловић 

Вера Царина  Дамјан 
Радусиновић  

II 1 92 
РТ 

Вера Царина Мина 
Стојановић 

II 3 88,00 Мита Топаловић 

Ивана Јосић Нина 
Стојановић  

I 90 “Liebeslied”, 
Сремска Митровица 

Ивана Јосић Мина Делић I 91 “Liebeslied”, 
Сремска Митровица 

Ивана Јосић Андреа Ваић II 83,66 “Liebeslied”, 
Сремска Митровица 

Ивана Јосић  Нина 
Стојановић  

II 92,67 
РТ 

Ивана Јосић  Виктор 
Лалић  

III 1 83,40 
РТ 

Ивана Јосић Нина 
Стојановић  

похвала 68 
РУМА 

Маријана 
Веселиновић 

Димитрије 
Живковић 

I 2 92,14 Мита Топаловић 

 Маријана 
Веселиновић  

Сара Љујић I 4 94,42 Мита Топаловић 

 Маријана 
Веселиновић 

Валентина 
Трајановски 

I 9 91,16 Мита Топаловић 
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 Маријана 
Веселиновић 

Тимеа Ковач II 89 Коста Манојловић, 
Смедеревска 
Паланка 

 Маријана 
Михајловић 

Маријана 
Гаврановић 

I 1 96,90 Мита Топаловић 

 Маријана 
Михајловић  

Александар 
Тасковић  

I 1 98 
РТ 

 Маријана 
Михајловић 

Александар 
Тасковић 

I 1 
лауреат 

99 Мита Топаловић 

 Маријана 
Михајловић 

Александар 
Тасковић 

I 1 
лауреат 

100 Фестивал Муз. 
школа НИШ 

 Татјана 
Стојиљковић 

Викторија 
Стојку 

I 92,30 Мита Топаловић 

 Татјана 
Стојиљковић 

Михајло 
Лазаров 

I 90,85 Мита Топаловић 

 Татјана 
Стојиљковић 

Михајло 
Лазаров 

II 88 
РТ 

 Татјана 
Стојиљковић 

Викторија 
Борић  

II 88 Мита Топаловић 

 Татјана 
Стојиљковић 

Рашко 
Ђукановић  

II 88,57 Мита Топаловић 

 Татјана 
Стојиљковић 

Анастасија 
Горчић 

II 89,58 Мита Топаловић 

 Татјана 
Стојиљковић  

Матеја 
Лончар  

III2 81,40 
РТ 

 Татјана 
Стојиљковић  

Викторија 
Борић  

III2 75,20 
РТ 

 Татјана 
Стојиљковић  

Рашко 
Ђукановић  

похвала 72,20 
РТ 

концерти - Ивана Јосић је одржала три концерта класе: 22. децембра у Опову, 21. 
маја у Панчеву и 20. јуна у Опову 
- Татјана Стојиљковић је одржала 11. 12. 2021; 9.04 22. оба у нашој 
школи 
- Ученици Маријане Михајловић, Александар Тасковић и Маријана 
Гаврановић учествовали су на Данима прота Васе, Александар Тасковић 
на концерту поводом дана школе;  
Маријана Гаврановић је певала на концерту у Католичкој цркви 
поводом дана школе у дуу са Елизабетом Јагицом (класа Ивана Јосић) 
-Ученица Јелена Петровић, класа Вера Царина, наступила на Концерту 
поводом светског дана детета 5. октобра 2021. 

Владање -Дамјан Радусиновић, 2. разред, класа мр Вера царина, укор разредног 
старешине 
-Елена Велиновски, 2. разред, класа Маријана Михајловић, смањена 
оцена из владања на 4 

ванредно 
напредовање 

Георгије Месарош је ванредно напредовао из 3. у 4. разред ОШ 

остало -На јавном часу 23. марта наступио Александар Тасковић 
- На јавним часовима у првом полугодишту учествовали су: Александар 
Тасковић, Јелена Петровић и Маријана Гаврановић 
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ОДСЕК ХАРМОНИКЕ 

Наставници на 
одсеку 

1 Рамона Димитријевић Балаћ 

2 Бојан Николић 

3 Немања Грујичић 

4 Себастијан Богдан 

број састанака  8 

бр. интерних часова 12 

учешће на јавним 
часовима 

Одсек хармонике је имао свог представника на 3 јавна часа (24.11, 
8.12.2021. и 23.03. 2022). 

учешће у раду 
жирија 

 Проф. Рамона Балаћ је била члан жирија на такмичењу ученика 

хармонике у Младеновцу.  

семинари – стручно 
усавршавање 

Семинар "Настава у облаку", октобар 2021, каталошки број 636, К4, П1, 
број бодова 34, стекао уверење са семинара: Немања Грујучић 

смотре 16. и 17.12.2021. године - су приступили сви ученици одсека хармонике, 
од другог разреда ОШ до четвртог разреда СШ. 
15. и 16. 06.2022. године – су присуствовали ученици првог и другог 
разреда ОШ. 

такмичења Класа проф. Рамоне Димитријевић Балаћ: 
Лука Требјешанин, припремни разред, прва награда (93 поена)  на 
такмичењу ,,Дани хармонике" у Смедереву, 07.05.2022.  
Лука Требјешанин, припремни разред, прва награда (96 поена) на 
такмичењу хармоникаша у Младеновцу, 19.05.2022.  
Сава Стојанић, припремни разред, прва награда (94 поена) на такмичењу 
,,Меморијал Душан Протић" Београд, 06.03.2022. 
Срђан Жебељан, 2. ОШ, прва награда (95 поена)  на такмичењу 
хармоникаша у Младеновцу, 19.05.2022. 
Срђан Жебељан, 2. ОШ, друга награда (89 поена) на такмичењу 
„Београдски фестивал хармонике", 10.05.2022.  
Јован Гавриловић, 2. ОШ , друга награда (88 поена) на такмичењу „ 
Београдски фестивал хармонике", 10.05.2022. 
Јован Гавриловић, 2. ОШ,  друга награда (86 поена) на такмичењу ,,Мех 
фест" Београд, 23.05.2022.  
Михајло Станковић, 5. ОШ,  прва награда (лауреат), (95 поена) на 
Међународном фестивалу хармонике ,,Вива хармоника" у Алексинцу, 
26.03.2022.  
Михајло Станковић, 5. ОШ, прва награда (93 поена),  на такмичењу „ 
Београдски фестивал хармонике", 10.05.2022. 
Михајло Станковић, 5. ОШ, прва награда (92 поена)  на музичком 
такмичењу ,,Accordeus", Фестивал класичне музике « Oрфеј“, Сарајево,  
09.06.2022. 
 
Класа проф. Немање Грујичића: 
Немања Вучетић,  3. ОШ,  прва награда (94 поена)  на такмичењу ,,Мех 
фест" Београд, 23.05.2022.  

концерти Ученици Сава Стојанић (припремни разред) и Лука Радојчић (други СШ) 
су учествовали као гости на солистичком концерту Давида Максимовића 
одржаног 25.12.2021. у Свечаној сали Музеја у Панчеву. 
Ученици  Сава Стојанић (припремни разред) и Лука Радојчић (други СШ) у 
јануару 2022. год. су наступали на концерту ученика хармонике у Музеју 
града Панчева.  
Ученици Лука Требјешанин (припремни разред), Никола и Владимир 
Бодрожић (трећи ОШ), Михајло Станковић (пети ОШ) , Владимир 
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Михајловић (пети ОШ)  и Лука Радојчић  (други СШ) наступали су у марту 
2022. У основној школи „Бранко Радичевић“ у Панчеву 
Ученик Михајло Станковић (пети  ОШ) је у мају 2022.  наступао на 
концерту првонаграђених ученика у сали Школе и на манифестацији 
„Дани планете земље“ у Народној башти у Панчеву. 
Ученик Михајло Станковић је у јуну 2022.наступао на свечаности поводом 
доделе Вукових диплома ученицима свих средњих школа у Панчеву у 
сали Школе. 

ванредно 
напредовање 

Ученик Васић Вељко, пети разред ОШ, класа мр Бојан Николић, је 
убрзано напредовао у шести разред. Положио је све испите са одличним 
резултатима. 

 
 

АКТИВ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ 
Наставници 

на одсеку 
1 Вера Царина ШЕФ ОДСЕКА 

2 Алекса Маринковић  

3 Маријана Веселиновић  

4 Александра Пауновић  

5 Драгана Тадић  

 Војкан Поповић  
број 
састанака  

4 

број интерних 
часова 

6 

учешће на 
јавним 
часовима 

НА СВАКОМ ЈАВНОМ ЧАСУ УЧЕНИЦИ СА ОДСЕКА КАМЕРНЕ МУЗИКЕ 
УЧЕСТВОВАЛИ СУ СА 2-3 ТАЧКЕ 

учешће у раду 
жирија 

Вера Царина РТ, Сви професори камерне музике чији ђаци су учествовали на 
такмичењу МИТА ТОПАЛОВИЋ 

смотре Смотре су одржане на крају сваког класификационог периода. 
такмичења Одржано је такмичење МИТА ТОПАЛОВИЋ по 12. пут. Наступило је 18 

ансамбала (4 у ОШ категоријама и 14 у СШ категоријама. Највише 
ансамбала, по први пут, 12, наступило је у 4. категорији.) 
 

награде име 
професора 

име ђака награда број 
поена 

инструмент такмичење 

Алекса 
Маринковић 

Дуо 
„Мелодија“ 

I  камерна 
музика 

XI 
Војвођански 
фестивал 
харфе, 
Зрењанин 

Алекса 

Маринковић 

20 жица I  камерна Војвођанска 
тамбура 

Алекса 
Маринковић 

„Секунда“ I 11 93,85 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

Алекса 
Маринковић 

Мир I -3 92 камерна 
музика 

МТ Панчево 

Алекса 
Маринковић 

ИМИ I -4 96,75 камерна 
музика 

РЕП. такм. 

Алекса 
Маринковић 

Дуо 
„Мелодија“ 

I 6 98,28 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 
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Алекса 
Маринковић 

“20 жица” I 8 96 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

Александра 
Пауновић 

„Aлтро 
модо“ 

I 12 92,71 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

Вера Царина „Principesse“ I 1 
Лауреат 

100  камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

Вера Царина „Principesse“ I 1 
Лауреат 

99 камерна 
музика 

 Даворин 
Јенко 

Вера Царина Триола I 10 94,28 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

Војкан 
Поповић 

Трио „ЛАН“ I 5 98,42 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

Војкан 
Поповић 

Трио „ЛАН“ I 6 95,25 камерна 
музика 

Реп. такм. 

Миона 
Царан 
Марков 

Duo Fiamma II -1 89,4 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

Олга 
Петровић 

Матеа и 
Нађа 

I -1 98,4 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

Хелена 
Маринц 

Звончице I -2  96,2 камерна 
музика 

 МТ 
Панчево 

биланс 
награда 

име и презиме наставника првих награда других награда 

Вера Царина 3 од тога 2 Лауреата  

Алекса Маринковић 7  

Хелена Маринц 1  

Александра Пауновић 1  

Олга Петровић 1  

Војкан Поповић 2  

Миона Царан Марков  1 

УКУПНО 15 1 

Град Панчево наградио је дуо ПРИНЧИПЕСЕ  као таленте Града. 
 

концерти на дану школе у Културном центру Панчева 
Клавирски дуо: ПРИНЧИПЕСЕ 
Мина Кораћ и Невена Гаврановић,   
4. р. СМШ, клавир  
Класа: мр Вера Царина 
5. октобра је концерт одржан испред Музичке школе поводом Светског 
дана детета на ком су наступили камерни ансамбли: 
Новооформљени камерни оркестар ученика и наставника ПАНАРТИСТ, 
којим руководи проф Војкан Поповић одржао је целовечерњи концерт у 
Народном музеју у Панчеву 21. децембра. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА - ШКОЛСКА 2021 / 2022 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ 

Наставник Наставни предмет 

О
б

ав
ез

н
а 

 н
ас

та
ва

 

П
р

и
п

р
ем

н
а 

 

и
 д

о
д

ат
н

а 

Д
о

п
ун

ск
а 

 
н

ас
та

ва
 

СШ припремна додатна ОШ СШ 

Љиљана Радосављевић Физика 35 / / / 1 

Љиљана Радосављевић Информатика I 72 / / / / 

Љиљана Радосављевић Информатика II 72 4 2 / 1 

Љиљана Радосављевић Информатика III  140 / 2 / / 

Љиљана Радосављевић Информатика IV 134 / / / / 

Љиљана Радосављевић Аудиовизуелна  
техника 

33+33 
пракса 

/ 0 / 0 

Љиљана Радосављевић Укупно 519 4 4 / 2 

Татјана Ковјанић Српски језик и 
књижевност I 

105 / / / / 

Татјана Ковјанић Српски језик и 
књижевност II 

105 / / / / 

Татјана Ковјанић Српски језик и 
књижевност III 

105 / / / / 

Татјана Ковјанић Српски језик и 
књижевност IV 

96 4 / / / 

Татјана Ковјанић Укупно 411 4 / / / 

Светлана Вучићевић Енглески језик I 70 /  / / 

Светлана Вучићевић Енглески језик II 70 / / / / 

Светлана Вучићевић Енглески језик III 70 / / / / 

Светлана Вучићевић Енглески језик IV 64 / / / / 

Светлана Вучићевић Укупно 274 / / / / 

Сања Остојић Италијански језик I 70 / / / / 

Сања Остојић Италијански језик II 70 / / / / 

Сања Остојић Италијански језик III 70 / / / / 

Сања Остојић Италијански језик IV 66 / / / / 

Сања Остојић Укупно 276 21 / / / 

Марко Опачић Историја I 70 / / / / 

Марко Опачић Историја II 70 / / / / 

Марко Опачић Историја III 35 / / / / 

Марко Опачић Укупно 175 / / / / 

Бојан Радусиновић Математика 1. разред  70 / / / / 
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Ивица Новинић Физичко васпитање I 70 / / / / 

Ивица Новинић Физичко васпитање II 70 / / / / 

Ивица Новинић Физичко васпитање III 70 / / / / 

Ивица Новинић Физичковаспитање IV 64 / / / / 

Ивица Новинић Укупно 274 / / / / 

Зорица Брњеварац Социологија 35 / / / / 

Зорица Брњеварац Грађ. васпитање I 35 / / / / 

Зорица Брњеварац Грађ васпитање II 35 / / / / 

Зорица Брњеварац Грађанско васп. III 35 / / / / 

Зорица Брњеварац Грађанско васп. IV 32 / / / / 

Зорица Брњеварац Укупно 172 / / / / 

Љубица Радојчић Месарош Верска настава СПЦ, I 36 / / / / 

Љубица Радојчић Месарош Верска настава СПЦ, II 36 / / / / 

Љубица Радојчић Месарош Верска настава СПЦ, III 35 / / / / 

Љубица Радојчић Месарош Верска настава СПЦ, IV 32 / / / / 

Љубица Радојчић Месарош Укупно 137 / / / / 

Снежана Пупић Психологија 3.раз. 70 / / / / 

Емилијан Бека Филозофија 64 / / / / 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ - АКТИВ ТРЗАЧА 

Наставник Наставни 
предмет 

Обавезна 
настава 

Додатна  
настава 

Допунска  
настава 

ОШ СШ ОШ СШ ОШ СШ 

Михајло Јовић оркестар / 70 / / / / 

Стеван Мартиновић гитара 762 105 / / / / 

Ана Илић гитара 797 210 / / / / 

Александар Антић гитара 420 214 9 7 43 / 

Оскар Ереш гитара 684 / / / / / 

Владимир Војнак гитара 572 / 8 / 9 / 

Дамир Прањковић тамбура 490 525 26 18 / / 

Милош Аврамовић тамбура 438 / 69 / 35 / 

Александра Јовић тамбура 700  210 25 2 / / 

мандолина 210 / 6 / / / 

оркестар 70 / / / / / 

Милица Миливојевић харфа 681 99 49 17 / / 

читање с листа / 105 / / / / 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ - АКТИВ ХАРМОНИКЕ 

наставник Наставни предмет Обавезна 
настава 

Додатна 
настава 

Допунска 
настава 

ОШ СШ ОШ СШ ОШ СШ 

Рамона Д. Балаћ  хармоника 1260 / 29 / 12 / 

Бојан Николић хармоника 280 411 / / / / 

Немања Грујичић хармоника 1046 15 20 / 16 / 

оркестар 70 / / / / / 

Себастијан Богдан  хармоника 420 / 6 / 6 / 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ - АКТИВ КЛАВИРИСТА 

наставник Наставни предмет Обавезна настава Додатна настава Допунска настава 

ОШ СШ ОШ СШ ОШ СШ 

Маја Н. 
Бошковић 
 

клавир ош 
упоредни сш 
клавир сш 
корепетицијa 

770КЛ 99 КЛ 
70 ТО 
35 УП 

70КЛ 19КЛ 
10 
ПРИПРЕМНА 

/ / 

Габриела  
Динић 
 

клавир ош 
сш и упоредни сш 

840КЛ 140УП 
99КЛ 

107КЛ 7 
ПРИПРЕМНА 

3КЛ / 

Јелена Ђ. 
Поповић 
 

клавир ош,сш,уп 
дуо 

490КЛ 198КЛ 
70ТО 
138УП 
49ДУО 

36КЛ 35 КЛ 
5 
ПРИПРЕМНА 

/ / 

Јелена 
Кнежевић 

клавир ош, сш, уп 818КЛ 105КЛ 
34УП 

35КЛ / / / 

Мирјана 
Јахурић 

клавир ош, сш, то, 
уп 

141 КЛ 
221СП 

154 ТО 
136УП 

/ / / / 

Снежана 
Ђокић 

клавир ош, сш, то, 
уп 

420КЛ 210 КЛ 
70 УП 
140 ТО 

7КЛ 3кл 
1уп 

7КЛ / 

Марија 
Лигети  

клавир ош, сш, уп 283КЛ 419 КЛ 
105 УП 

/ 16 
ПРИПРЕМНА 

/ / 
 

Мерча 
Адела 

клавир ош, 
ош сп, 
сш, уп, то 

420КЛ 
35СП 

105 КЛ 
105УП 
132 ТО 

/ / / / 
 

Јелена 
Јеловац 

клавир ош, сш, то 992КЛ 140 ТО 16 КЛ / / / 
 

Марија 
Миљковић 
 

клавир ош, сш, то, 
уп 

212КЛ 
35СП 

62 ТО 
105 УП 
315 КЛ 

25 КЛ 41 КЛ /          / 

Олга  
Петровић 

клавир ош 
ош сп,сш уп 

496КЛ 
210СП 
 

210УП 34КЛ / /         / 
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Маријана 
Марчек 

клавир ош, сш, то, 
уп 

441КЛ 
 

190ТО 
105КЛ 
70УП 
35КЛ ДУО 

15КЛ  2КЛ  

Живка 
Клашников 

клавир ош-сп, сш-
то, уп 

174СП 393УП 
132ТО 

8СП 19УП 
10ТО 

11СП 19УП 
 

Натали 
Динић 

клавир ош-сп, сш-
то, уп 

284СП 201УП 
310ТО 

2СП 2ТО / 8УП 
 

Олћан 
Јелена 

читање и 
корепетиција, 
клавирки дуо 

/ 275 
Читање с 
листа 
117 
Корепет. 
89 
Клав. дуо 

/ / /          / 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ - АКТИВ ДУВАЧА 

Наставник Наставни 
предмет 

Обавезна 
настава 

Додатна 
настава 

Допунска 
настава 

ОШ СШ ОШ СШ ОШ СШ 

Алберт Алфелди Кларинет 700 205 16 6 19 / 

Александра Пауновић Флаута 70 / 8 / / / 

Дарко Арменски Саксофон 667 56 / / / / 

Душанка Абрамовић Флаута 910 105 / / / / 

Милица Будимиров Хорна 140 / / / / / 

Шаму Киш Кларинет 630 313 52 3 / / 

Алекса Маринковић Фагот 140 / 12 / / / 

Марика Мичкеи Флаута 1042 /  / / / 

Драгана Тадић Обоа 562 105 / / / / 

Петар Стевановић Труба 636 410 27 12 / / 

Срђан Пауновић Саксофон / 105 / 3 / / 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ - 
ПРОФЕСОРИ СОЛО ПЕВАЊА, 
КАМЕРНЕ МУЗИКЕ И ЧИТАЊА 
С ЛИСТА 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА допунски додатни 
OШ 

додатни 
СШ 

 ОШ СШ 2 2 2 

Вера Царина 213 275    

Маријана Михајловић 616 + 175 чит. 70 12 37  

Ивана Јосић 412 414  46 48 

Татјана Стојиљковић 770 182  29  

Маријана Веселиновић 560 210 2 40  

 
 
 



  

49 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ - АКТИВ ГУДАЧА 

Наставник 

Р
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вн
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О

Ш
 

Д
о

д
ат

н
а 

О
Ш

 

Д
о

п
ун

ск
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Маринц Хелена 560 / / / 417 / 5 / / 

Поповић Војкан 403 4 2 / 315 4 / / 21
0 

Стражмештеров Борјана 700 27 / / 315 8 / 17 / 

Благојевић Санела 672 14 / 10 210 / 12 35 / 

Варга Јожеф          

Александар Новицки 647 35 / / 105 4 / 12
5 

/ 

Ђерфи Шандор 280 / / / / / / / / 

Чебзан Адријан 1050 30 / / / / / / / 

Естер Крстић 420 35 / / / / / / / 

Јовић Стефан 207 / / / / / / / / 

Царан-Марков Миона 980+ 
70 
оркестар=10
50 

26 / / / / / / / 

Тирменштајн Бојан 980 20 15 / / / / / / 

Вук Стевановић 700 40 / / / / / / / 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ САРАДНИКА  
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА И ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 

Радно време : Библиотека је радила понедељком, средом и петком у преподневној смени 
од 800 до 1400, а уторком и четвртком у послеподневној смени од 1330 до 1930. (1простор 

библиотеке коришћен је и за рад психолога, педагода, колегинице која издаје инструменте и за наставу) 

Корисници: Публикације су, као и досад, користили  ученици, наставници, родитељи и 
екстерни корисници. Важно је споменути: 

-Због догађаја у вези с короном те због ограничених просторних могућности1, читаоница, 

као и прошле године, није радила што није толико утицало на укупни број позајмица (који 

је почео да расте у односу на претходну годину), али је знатно смањен број позајмица 

књижевних дела која нису из програма лектире, као и књига за децу. 

-Треба истаћи сарадњу са педагогом и проф. верске наставе, када су ученици основне и 

средње школе радили у школској библиотеци, а поводом  Ускрса и Дана словенске 

писмености. Касније су са својим радовима и плакатом учествовали на изложби у Градској 

библиотеци Панчево. 

-Због ограничења у вези с короном,  сарадња с родитељима била је редукована и сведена 

на комуникацију телефоном. Али је била! 

-Екстерни корисници су били: васпитачи предшколских установа, колеге других школа и 

ученици других школа, првенствено матуранти Гимназије. 

-Када је у питању пружање информација, раније су више тражене информације где пронаћи 

одређену књигу, а сада како и где наћи књигу о одређеној теми. 

Попуњавање библиотечког фонда : Фондови су обогаћени са: 376 музикалија и 2 
монографске публикације:  

Треба нагласити значај збирке проф. Милене Милошевић, која је донедавно била професор 
Школе: -у квалитету – све су у складу са предвиђеним планом и програмом, а неке нисмо 
имали; у додатном квалитету: не само по бројности наслова, већ и по заступљености неких 
ретких издања, које немају друге музичке библиотеке; -у квантитету: број публикација 
готово је једнак броју укупно приновљених музикалија за последњих девет година. 
Стога је управа Школе донела одлуку да се збирка издвоји из укупног фонда и чува у 
посебном ормару. 
Све публикације су инвентарисане. Од тога је досад њих 137 каталогизирано у потпуности и 
према свим правилима каталогизације (укључујући и одреднице предметног, насловног и 
стручног каталога). 
Један део нових публикација изложен је у библиотечкој витрини.  

Попуњавање опреме 
Школа је за потребе библиотеке набавила штампач. 

Програм за електронско вођење библиотечког пословања 
Обратили смо се ауторима програма БИСИС у Новом Саду. Омогућили су нам приступ 
старијој верзији и то бесплатно – зато што је и њима занимљиво да у пракси виде део 
БИСИСА који се односи на музикалије. 

Учешће на семинарима 
Библиотекар је био на семинару у Библиотеци града Београда. 
 
У Панчеву, 30. августа 2022.    библиотекар: Ружица Николић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 
 

Задаци стручног сарадника  

Члан 138. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20), Правилник о програму свих облика рада 
стручног сарадника у предшколској установи ("Службени гласник РС - Просветни гласник", 
број 6 од 4. августа 2021.). 

Непосредан рад у овој школи педагог недељно обавља 30 сати, а припрему и планирање 

обавља 10 сати у оквиру радног времена од 100% норме. 

 

ОБЛАСТИ РАДА 
 
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА  
 

 Учешће у изради плана рада Стручног актива за ШРП  за 2021/2022. год.  

 Учешће у изради плана рада Стручног актива за развој школског програма за 
2021/2022. год. 

 Учешће у изради плана рада Тима за инклузивно образовање за 2021/2022. год.. 

 Учешће у изради плана рада Тима за борбу против трговине људима за 2021/2022. 
год. 

 Учешће у изради педагошког профила, индивидуализованог начина рада и ИОП-а 1 
за ученике коме је потребна додатна подршка у образовању и евалуације таквог 
начина рада (2 ученика). 

 Учешће у припреми плана рада осталих Тимова у координацији са стручном 
сарадницом - психологом.  

 Припрема Годишњег плана  рада педагога за школску 2021/2022. год. 

 Планирање и састављање распода посета часовима према утврђеном распореду 
директора и ПП службе. 

 Сарадња са психологом у изради Акционог плана за самовредновање на основу 
резултата самовредновања из области Подршка ученицима (подручје - Брига о 
ученицима) у току школске 2021/2022. год.  

 Састављање Плана заштите за ученике (од којих је један за ученика који се образује 
по ИОП- у 1) у оквиру рада Тима за заштиту од ДНЗЗ, састављање Плана активности 
појачаног васпитног рада за одељење првог разреда и ученика који се образује по 
ИОП – у 1. 
 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 Праћење и анализа успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, 
предлагање мера за побољшање успеха. 

 Праћење и вредновање примене мера индивидуализације (прилагођених метода 
рада и наставног материјала) и ИОП-а 1 (прилагођеног програма) за ученике кoји се 
образују по ИОП-у. 

 Посета часовима, анализа и повратна информација (праћење 23 часа 
индивидуалне и групне наставе током првог полугодишта. и 14 часова током другог 
полугодишта  2020/21.год,  дата повратна информација наставницима). 
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 Евалуација Плана заштите за ученика В.В. и одељење првог разреда СШ. 

 Евалуација Плана појачаног васпитног рада у оквиру ИОП –а 1 за ученика В.В. и 
одељење првог разреда СШ. 
 

III РАД СА  НАСТАВНИЦИМА 
 

 Дистрибуција  Стручно - методолошког упутства за спречавање уношења и контролу 
ширења COVID-19 у Републици Србији са сајта Завода за јавно здравље на тему 
заштите од  инфекције Ковид 19 наставницима Школе: упутство о мерама заштите 
здравља ученика и запослених за ОШ и СШ (за сајт школе и на огласној табли). 

 Подршка наставницима у планирању и реализацији непосредног образовно-
васпитног рада са децом (наставне методе, средства, облици рада). 

 Подршка јачању наставничких компетенција у областима: комуникација и сарадња, 
конструктивно решавања проблема, подршка у развоју личности  ученика, 
подучавање и учење, организација средине и дидактичког материјала. 

 Подршка  наставницима за рад са учеником коме је потребна додатна образовна 
подршка, подршка у узради педагошког профила и прилагођених начина рада, 
састављање плана активности са исходима у оквиру  ИОП-а 1. 

 Пружена подршка  наставницима у раду са родитељима, односно старатељима. 

 Саветодавни рад са  наставницима давањем  повратне информације о посећеном  
часу - као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента образовно - 
васпитног процеса. 

 Подршка наставницима Основне и Средње музичке школе у вођењу електронског 
дневника.  

 Педагошко инструктиван рад са наставницима приправницима (5 наставника), 

пружање подршке у састављању припреме за час, основних педагошких појмова, 

упућивање у Програм увођења у посао наставника и развијању наставничких 

компетенција. Учешће у раду испитне комисије за проверу савладаности програма 

увођења у посао наставника 

 ( за 3 наставника). 

 
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 

 Реализован саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у 
учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, 
проблеме понашања.  
Посебно бих истакла рад са ученицима који су неоправдано изостајали са наставе у 
већем обиму и рад са ученицима са великим бројем недовољних оцена у току 
школске године за које је састављен Плана појачаног васпитног рада и реализован у 
координацији са школским психологом (индивидуални разговори ученицима су 
били појачани током другог полугодишта 2021/2022, на захтев ПП службе, послате 
су позивнице за разговор одељењским старешинама, посебно прве и друге године 
СШ). 

 Учешће у праћењу дечјег напредовања у развоју и учењу.  

 Учешће у тимском идентификовању деце којој је потребна подршка у процесу 
васпитања и образовања и осмишљавању и праћењу реализације 
индивидуализованог приступа у раду са децом и ИОП –а 1. 
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V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 
 

 Прикупљени подаци од родитеља, односно старатеља који су  од значаја  за 
упознавање ученика и праћење његовог развоја. 

 Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима  ученика који имају 
различите  тешкоће у развоју, учењу и понашању. 

 Пружање подршке јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито 
информисањем о психолошким карактеристикама њихове деце у оквиру 
индивидуалних консултација. 

 Присуство ПП службе на ванредном родитељском састанку првог разреда СШ у 
оквиру мере Појачаног васпитног рада са родитељима (03.06.2022.). 

 Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше 
повреду правила понашања у школи (најчешће неоправдано изостајање са наставе, 
непримерено понашање у школи и др), пружање подршке родитељима у сарадањи 
са школским психологом, пружање подршке у савладавању тешкоћа, по потреби  
упућивање на релевантне здравствене установе (Развојно саветовалиште у Дому 
здравља у Панчеву и др.). 

 
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ,  ПОМОЋНИЦИМА ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИМ САРАДНИКОМ  
 

 Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се тичу  
обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности образовно-
васпитног рада  установе.   

 Сарадња са директором и стручном сарадницом на припреми докумената установе, 
прегледа, извештаја и анализа. 

 Дистрибуција  Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу 

ширења COVID-19 у Републици Србији са сајта Завода за јавно здравље на тему 

заштите од  инфекције Ковид 19 координатору сајта школе.  

 Сарадња са директором стручном сарадницом у решавању специфичних проблема 

и потреба установе и примени правилника и закона у области рада школе.  

 
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 

 Учествовање у раду Наставничког већа (излагањем  извештаја  о успеху ученика на 

крају 1. и  2. полудодишта школске 2021/2022. год.  и других информација од 

значаја за образовно-васпитни рад и јачање наставничких компетенција). 

 Координисање  Стручним активима (за развој школског програма и за школско 

развојно планирање-ШРП) и  Тимовима (тим за инклузивно образовање и  тим 

заштиту од трговине људима) и састављање записника.  

 Учествовање у раду тимова и стручних актива установе: Тима за заштиту ученика од 
насиља,  Тима за инклузивно образовање, Тима за заштиту од трговине људима, 
Тиму за самовредновање у сарадњи са школским психологом.  

 Учествовање у састављање Акционог плана за самовредновање на основу резултата 
самовредновања области Подршка ученицима. 
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 У оквиру активности Тима за заштиту од ДНЗЗ, заједно са школским психологом, 
састављена су четири Плана заштите, уовиру којих је педагог спровео меру појачаног 
васпитног рада за два ученика (саветодавни рад са ученицом, индивидуални и 
групни саветодавним радом са ученицима 1. разреда СШ и њиховим родитељима 
са којом је спроведена и мера друштвено -корисног рада. Такође, сарадњи са 
директором и психологом, учешће у раду Тима на решавању притужбе родитеља на 
рад наставника и активностима у оквиру Плана заштите за наставнике и - посете 
часовима и праћење вођења ес дневника. 

 

 У оквиру активности Тима за инклузивно образовање, поред редовних активности 
наведених у извештају о раду Тима, ове школске године (мај/јун 2022.) интезивно 
сам радила на спровођењу активности предвиђене Планом заштите за ученика који 
се образује по ИОП-у 1 и одељење 1. разреда СШ, а које су саставни део Плана 
активности ИОП-а 1 (у саставу педагошке документације), након чега је извршена 
евалуација предвиђених исхода Плана.   

 
VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 Сарадња са Активом стручних сарадника, Панчево.  

 Сарадња са Развојним саветовалиштем ДЗ у Панчеву. 

 Сарадња са просветним просветним инспекторком при Градској управи Панчево,  
Драганом Живаљевић, у вези са школском документацијом (нови Школски 
програм, допуна података) 

 
IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

 Вођење евиденције о сопственом раду. 

 Реализоване припреме за све послове предвиђене годишњим програмом . 

 Прикупљени и на одговарајући начин сачувани материјале који садрже личне 
податке о ученицима. 

 Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике. учествовањем  у 
активностима струковног удружења (Актив стручних сарадника Панчево), 
похађањем акредитованих семинара, разменом искуства и сарадњом са 
педагозима других школа. 

 Семинар „Настава у облаку“, време и место одржавања семинара: 
новембар/децембар 2021, електронски семинар, католошки број програма: 636, П1, 
К4, број бодова (сати): 34 

 "Обука за запослене - породично насиље", одржана онлајн 24.02.2022, Кампстер 
платформа за онлајн учење,  16 бодова за остварено стручно усавршавање које 
предузима установа у оквиру својих развојних активности, одобрено од стране МП   

 ПП служба присуствовала онлајн обуци путем ZOOM апликације: Предавање  о 
спровођењу државне матуре, 3. марта 2021. (пилот пројекат) 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 
1.УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Израда: 
Плана рада Актива за развојно планирање, 
Плана рада тима за самовредновање и вредновање 
рада школе,  
Плана рада стручног тима за заштиту деце од 
насиља,злостављања и занемаривања,  
Плана тима за заштиту од трговине људима,  
Плана активности Ученичког парламента,  

VIII, IX Директор, 
чланови 
тимова 

Планирање сопственог рада IX О. 
старешине, 
наставници 

Учествовање у креирању и извођењу ванаставних 
активности 

IX, током 
године 

Чланови 
тимова, 
чланови 
парламента, 
наставници, 
одељењске 
старешине 

 
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Праћење и подстицање успеха и напредовања 
ученика  

Квартално, 
током 
године 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

 
3. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Праћење процеса адаптације и подршка ученицима 
у превазилажењу тешкоћа адаптације 

IX, током 
године 

Одељењске 
старешине 

Идентификација ученика за корективни рад и 
организовање рада са њима 

Током 
године 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Индивидуални и групни саветодавни рад са 
ученицима 

Током 
године 

Одељењске 
старешине, 
Тим за 
заштиту 
ученика 

Праћење и подстицање успеха и напредовања 
ученика  

Квартално, 
током године 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Идентификовање даровитих ученика и стварање 
услова за даљи развој 

Квартално, 
током године 

Наставници, 
одељењске 
старешине 
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Професионално информисање и саветовање 2. 
полугодиште 

Одељењске 
старешине, 
наставници 

Обезбеђивање услова за индивидуални развој 
ученика и пружање специфичних видова помоћи 

Током 
године 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Пружање помоћи ученицима у њиховом 
самоорганизовању 

IX, током 
године 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Реализовање предавања /радионица на ЧОС  Током 
године 

Одељењске 
старешине, 
Тим за 
заштиту 
ученика 

 
4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Саветодавно-инструктивни рад са родитељима чија 
деца имају тешкоће у учењу/развоју 

Током године Одељењске 
старешине 

Прикупљање података од родитеља, старатеља 
која су од значаја за упознавање детета 

Током године Одељењске 
старешине, 
учитељ 

Сарадња са Саветом родитеља квартално директор, 
чланови 
тимова 

 
5. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Систематски рад на педагошко-психолошком и 
дидактичко-методичком образовању наставника 

Током године  

Учествовање у утврђивању образовних захтева за 
поједине категорије ученика 

Квартално, 
током године 

Наставници, 
одељењске 
старешине 

Помоћ у идентификацији и планирању рада са 
обдареним ученицима и ученицима који имају 
проблема у учењу и развоју 

Квартално, 
током године 

Наставници, 
одељењске 
старешине,  

Пружање помоћи у подстицању оптималног 
развоја ученика 

Током године Наставници, 
одељењске 
старешине 

Упознавање са психолошким принципима 
успешног учења и мотивације за рад 

Током године Наставници, 
одељењске 
старешине 

Пружање подршке наставницима у раду са 
родитељима, старатељима 

Током године Наставници, 
одељењске 
старешине 

Указивање на узроке поремећаја односа у 
одељењским заједницама и предлагање мера за 
њихово превазилажење 

Током године Наставници, 
одељењске 
старешине 
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Помоћ при планирању и реализацији стручног 
усавршавања наставника 

IX, током 
године 

Наставници 

 
6.САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Сарадња са директором на припреми докумената 
установе, извештаја и анализа 

Током године Директор 

 
7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Координација радом Тима за заштиту деце од 
насиља, злостављања и занемаривања 

Током 
године 

Тим за заштиту 
деце од насиља 

Координација радом Актива за  развојно планирање Током 
године 

Актив  за РПШ 

Координисање радом Тима за самовредновање и 
вредновање рада школе 

Током 
године 

Тим за 
самовредновање 

Учествовање у раду Тима за професионалну 
оријентацију 

Током 
године 

Тим за ПО 

Пружање помоћи у раду стручних већа  Током 
године 

Стручна већа 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУШТВЕНОМ 
СРЕДИНОМ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Сарадња са образовним, здравственим и 
социјалним институцијама (Актив психолога, Дом 
здравља, МУП, Центар за социјални рад, Друштво 
психолога, Савез учитеља и др.) 

Током године Стручњаци из 
наведених 
институција 

Сарадња са локалном заједницом  Током године  

Сарадња са психолозима који раде у другим 
установама, организацијама, институцијама 

IX, током 
године 

Стручњаци из 
наведених 
институција 

 
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Вођење документације о свом раду Током године  

Индивидуални рад на стручном усавршавању Током године  

Израда извештаја на крају школске године: 
Актива за развојно планирање 
Тима за самовредновање и вредновање рада школе 
Стручног тима за заштиту деце од 
насиља,злостављања и занемаривања,  
Тима за заштиту од трговине људима, 
Ученичког парламента,  

 Директор, 
чланови актива и 
тимова 

Изграђивање концепције плана и програма стручног 
усавршавања наставника и стручних сарадника 

IX, током 
године 

Директор, 
наставници 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕТА ЧАСОВИМА И ВРЕДНОВАЊУ 

КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

Прво полугодиште 2021/2022. 

Посете часовима током 1. полугодишта школске 2021/2022.год. остварене су и 

периоду од 04.10. до 29.10.2021.год, од стране директора и стручне службе Школе. У току 

првог циклуса посећена је настава професора који у школи раде до годину дана (наставника 

приправника), наставника групне наставе (општеобразовни и стручно теоретски предмети) 

и наставника индувидуалне наставе (инструментални предмети) уз поштовање свих 

епидемиолошких мера.  

 

  Посете часовима у оквиру педагошко-инструктивног рада директора и стручних 

сарадника је остварен са циљем да се оствари општи увид у наставу и у квалитет писане 

припреме за час; да се помогне млађим наставницима; да се сагледа примена појединих 

дидактичких иновација; да се сагледа квалитет припремања наставног рада; да се сагледа 

квалитет  организације наставног рада (примена одговарајуће образовне технологије, 

поступак евалуације наставног рада и слично);  да се сагледа положај ученика у наставном 

процесу, с нагласком на ученике који теже савладавају наставни програм или похађају 

наставу по индивидуалиозованом начину рада; да се сагледају поступци и техника 

евалуације ученика у настави... 

Посете часовима су вредноване на основу прописаног обрасца за посматрање и 

вредновање школског часа у области Наставе и учења (2018), у смислу процене нивоа 

остварености прописаних стандарда на основу датих индикатора за сваки од њих. 

Наставницима је такође тада сугестија о могућим начинима унапређивања наставе 

у смислу коришћења савремених облика и метода рада, начинима прилагођавања наставе 

могућностима ученика, састављање посебних материјала за ученика који похађају наставу 

по индивидуализованом начину рада и ИОП-у 1, формативном оцењивању, допуни писане 

припреме за час и др.  

Такође, у првом полугодишту је у оквиру појачаног инструктивног рада, током 

октобра 2021, ПП служба је посетила часове проф. С. М. (7  часова). 

  Због специфичне епидемиолошке ситуације и ове школске године, поједини 

наставници су били у изолацији, тако да током 1.полугодишта посећено укупно 43 часа. 

Попуњени обрасци за посматрање часа се налазе у документацији ПП службе. 
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ПЛАН ПОСЕТА ЧАСОВИМА ЗА ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ 
 

 

Р.б.ч. Сат Понедељак 
4. октобар 

Уторак, 5. 
октобар 

Среда, 
13. окт. 
(петак) 

Четвртак, 7. октобар Петак, 8. 
октобар 

3 9.20 

 Марика Мичкеи 
Флаута  
9:30 – 10:15 
Снежана Пупић 

 Милица Будимиров  
Хорна   
9:20 – 9:50 (студио) 
Снежана Пупић 

Александра 
Станојевић 
солфеђо, 
9:40-10:25 
6.р. ОМШ, 
ОШ ЈЈЗ, 
приземље, К 
музичког 
Тања 
Николић 

4 10.10      

5 11.00 

Бојан Радусиновић, 
Математика, 2.р. 
смш (студио)  
Тања Николић 

  Дамир Прањковић 
Тамбура 
11:15 - 12:00 (студио) 
Снежана Пупић 

 

6 11.50 

    Албина 
Крецу 
Шубља  
Историја 
музике 
3. разред 
СМШ (сала) 
Тања 
Николић 

7 12.40 

Љиљана 
Радосављевић, 
Физика, 1. Рсмш 
(студио)  Т. Николић 

    

1 13.30      

2 14.20 

Олга Петровић, 
клавир  
14:20 – 14:50 
(студио)  С. Пупић 

Вук Стевановић 
Контрабас  14:20-
14:50, (2) 
Тања Николић 

 Мирна Милевски, 
Солфеђо  
13:30 (1) 
Снежа и Тања 

 
 

3 15.20 

 Петар 
Стевановић, 
труба 
 15:15-16:15 (12) 
Тања Николић 

   

4 16.10 

 Естер Крстић, 
виолина  
17:35   (16)  
Тања Николић 

   

 
Р.б.ч. 

Сат. Понедељак, 
11. октобар 

Уторак, 12. 
октобар 

Среда, 13. октобар Четвртак, 
14. октобар 

Петак, 15. 
октобар 

3 9.20 
  Александра Пауновић, 

камерна 
Од 9:00 (2)         С. Пупић 

  

4 10.10 
  Маријана Веселиновић, 

соло певање   10:15 – 10:45   
Снежана Пупић 
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5 11.00 

  Маријана Марчек, клавир 
11:15 – 12:00 (9)   С. Пупић 
 

 Натали 
Динић,  
Клавир  (4) 
Тања 
Николић 

6 11.50 

 Ивица Новинић 
Физичко (ЕТШ), 
12:15, 2. р СМШ  
Снежана Пупић 

    

7 12.40       

1 13.30 

 Јожеф Варга, 
кларинет 
(Марко 
Грујичић) 
5 р. ОМШ(11) 
Снежана Пупић 
и Тања Николић 

  Алекса 
Маринковић 
Камерна 
музика, 
13:30 (3)    
Тања 
Николић 

2 14.20 
  Александар Новицки 

Виолина у 14:15 (18) 
Снежана Пупић 

  
 

3 15.20 

 Александар 
Антић 
Гитара, ОШ 
Ј.Ј.Змај“  К 
српског ј,  15:00 

Немања Грујичић, 
хармоника (2) 
15:30 – 16:00, Т. Николић 

  

 
Р.б.ч. 

 
Сат. 

Понедељак, 18. 
октобар 

Уторак, 19. октобар Среда, 20. октобар Четвртак, 21. 
октобар 

Петак, 
29. 

октобар 

6 11.50 

 Татјана Ковјанић,  
Српски ј. и 
књижевност 
1.р СШ  (сала)       
Снежа 

   

7 12.40 

Срђан Пауновић 
Саксофон  
12:00   (12)              
Тања 

  Снежана Пупић 
Психологија 
3. р СШ  
(студио)      
Тања 

 

1 13.30 

   Зорица Б. 
Брњеварац 
Социологија, 
2.  Р СШ (1)               
Тања 

  

6 17.50  Оскар Ереш            
Тања 
Гитара 18:00-18:30 (13) 

   

 
Р.б.ч. 

 
Сат. 

 
Понедељак, 25. 

октобар 

 
Уторак, 26. 

октобар 

 
Среда, 27. 
октобар 

 
Четвртак, 28. 

октобар 

 
Петак, 29. 
октобар 

3 9.20 

  Миона 
Марковић Царан 
(4), виолина 
Од 9:05 или 9:15  
Снежа 

 Маја Бошковић 
(15) Тања 
Клавир, 9:15                         
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Посете часовима проф. Стевана Мартиновића 

Уторак,  
(4) 

Среда,  
 (4) 

Уторак Среда Уторак Среда Уторак Среда 

28.09. 29.09. 05.10. 06.10. 12.10. 13.10. 19.10. 20.10. 

9:00 – 
9:30 

К.  
Маневски 

12:30 – 13:15 
О. 
Страхињић 

9:30 – 10:00 
Л. 
Димитријев 

13:15 -14:00 
О.  
Страхињић 

10:00 -10:30 
А. 
Марковић 

14:00 – 14:45 
С.  Јовановић 

10:30 -11:15 
В. 
Станојковски 

14:45  
-15:30 
Лео 
Драган 

 

Друго полугодиште 2021/2022. 

Током другог полугодишта, обављене су посете часовима у издвојеним одељењима 

Музичке школе „Јован Бандур“ у Банатском Новом Селу, Старчеву и Јабуци од стране 

дирекрора и ПП службе. Посећена је настава професора који у школи раде до две године 

(наставника приправника) у БНС и до годину дана у Старчеву и Јабуци, са циљем праћења и 

евентуалног унапређења одређених аспеката наставе - да се оствари општи увид у наставу и 

у квалитет писане припреме за час и помогне млађим наставницима давањем предлога у 

вези са временском артукулацијом наставног часа, поступности у постављању задатака 

(степена сложености) и прилагођавању захтева могућностима ученика, укључивању ученика 

у комуникацију и самопроцену свог рада, подстицању слободе изошење мишљења и 

креативних решења и др. 

  

4 10.10 

  Дарко Арменски 
(7) 
кларинет 
10:00                       
Снежа              

Бојан Николић (10) 
Хармоника         
Снеж 

 

5 11.00 

   Хелена Маринц 
(11) 
Виолина 
Снежа                     

 

6 11.50 

Бранимир 
Ђокић, 
Солфеђо  (1) 
Тања 

Војкан 
Поповић 
 Виолина (11)       
Снежа 

  
 
 

 

1 13.30 

Киш Шаму (12), 
Кларинет  13:30  
Снежа и Тања 

Јелена 
Кнежевић 
(10), Снежа 
Клавир  13:10   

   

2 14.20 

Адела Мерча 
(10), 
Клавир                   
Снежа 

  Стражмештеров 
Борјана (18), 
виолина          Тања        

Бојан 
Тирменштајн 
(4),       Снежа 
виолончело        

3 15.20 

 Марија 
Лигети 
Балинт (10), 
клавир             
Тања 

Рамона Д.  
Балаћ (7), 
хармоника                  
Тања 

 Душанка 
Абрамовић (6) 
Флаута   Снежа               
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ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ, СТАРЧЕВУ И ЈАБУЦИ 
ФЕБРУАР/МАРТ 2022. ГОД. 

Фебруар 2022. 
СРЕДА: 02.02.2022.год.  (директор) 

МЕСТО ВРЕМЕ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 

Банатско Ново Село 10:30 - 11:00 Себастијан Богдан Хармоника 

Банатско Ново Село 11:00 - 11:30 Адриан Чебзан Виолина 

Банатско Ново Село 12:05 - 12:50 Албина Крецу Шубља Солфеђо 

 
ЧЕТВРТАК: 03.02.2022.год.  (директор) 

МЕСТО ВРЕМЕ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 

Старчево 12:40 - 13:10 Милош Аврамовић Тамбура 

Старчево 13:30 - 14:00 Естер Крстић Виолина 

Старчево 14:30 - 15:00 Немања Грујичић Хармоника 

Старчево 15:30 – 16:00 Оскар Ереш Гитара 

 
Март 2022. 
СРЕДА: 02.03.2022.год.  (директор и ПП служба) 

МЕСТО ВРЕМЕ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 

Јабука 09:00 - 09:30 Милош Аврамовић Тамбура  

Јабука 09:30- 10:00 Оскар Ереш Гитара 

Јабука 10:30 - 11:00 Стефан Јовић Виолина  

 
УТОРАК: 15.03.2022.год. (директор и ПП служба) 

МЕСТО ВРЕМЕ НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ 

Банатско Ново Село 13:30 - 14:00 Себастијан Богдан Хармоника 

Банатско Ново Село 14:00 - 14:30 Владимир Војнак Гитара 

 
Такође, посећени су часови професора матичне школе од стране ПП службе, најчешће на 
иницијативу предметних професора индивидуалне али и групне наставе, због ученика који 
слабије усвајају предвиђен програм рада, образују се по ИОП-у 1, показују специфичност у 
понашању, и др. Посећен је и (онлајн) час проф Ј.Ђ.П. у оквиру појачаног инструктивног 
рада ПП службе. 
У другом полугодишту посећено  укупно 12+26 = 38 часова. На новоу целе школске године 
посећен је 81 час.  
Попуњени обрасци за посматрање часа се налазе у документацији ПП службе. 
 
Током другог полугодишта 2021/2022. год, у матичној школи посећени су следећи часови: 
1. Клавирског дуа, проф. Јелена Олћан 
2. Виолине, проф. Санела Благојевић 
3. Клавира, проф. Јелена Ђ. Поповић (час одржан онлајн) 
5. Гитаре, проф. Стеван Мартинов  
6. Хармоније, проф. Ана Ђурић (2 посете допунској настави) 
7. Обое, проф. Драгана Тадић 
8. Виолине, проф. Миона Царан  
9. Солфеђа, проф. Мирна Милевски (2 посете) 
10. Виолончела, проф. Бојан Тирменштајн (4 посете)  



  

63 
 

ИЗВЕШТАЈ О КОНЦЕРТНИМ АКТИВНОСТИМА  У 2021/2022.ГОДИНИ 

УЧЕШЋЕ НА КОНЦЕРТИМА ПО АКТИВИМА: 

АКТИВ ДУВАЧА 

 Концерт првонаграђених ученика 

 Концерт фаготске музике на ком су учествовали бивши ученици (Роберт Балинт, 
Димитрије Павлов и професор Алекса Маринковић) 

 Ученици Милице Будимиров наступили су на концертима њене класе и концертима 
дувача у ОМШ ”Владимир Ђорђевић” 05.04.2022, 17.05.2022 и 12.06.2022. 

 

АКТИВ КЛАВИРИСТА 

 Едукативни концерт (28.10.2021) у класи Габриеле Динић 

 Мина Кораћ - класа Ј. Ђ. Поповић - наступ на завршном концерту такмичења као 
победник категорије - Еврорегионално такмичење - А. К. Ионеску - Темишвар 

 Предраг Златановић - класа М. Б. Новицки - Галерија Културног центра Београд-деца 
композитори  

 Давид Вуковић - класа А. Бувач - наступ на концерту поводом Ноћи Музеја у Старчеву 

 Теодора Пауноски -  класа А. Бувач - наступ на промоцији музичке школе у Дому 
културе у Јабуци 

АКТИВ ГУДАЧА 

 05.10.2021. Ена Вукадиновић, 1.СШ у класи проф.Војкана Поповића, Нађа и Луна 
Поповић (2. и 4. СШ ) у класи проф. Војкана Поповића и у сарадњи своје предметне 
професорке Санеле Благојевић извеле Бахов дупли концерт на наступу испред 
Музичке школе у оквиру Дечије недеље 

 06.10.2021. је у Основној школи у Новом Селу наступила цела класа проф.Чебзан 
Адријана поводом Дечије недеље 

 21.12.2021. НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КАМЕРНОГ ОРКЕСТРА „ПАНАРТИСТ“ у 
организацији Народног музеја Панчево и Музичке школе „Јован Бандур“ (оркестар 
професора и ученика МШ „Јован Бандур“: Војкан Поповић, Бојан Тирменштајн, Естер 
Крстић, Александар Новицки, Миона Царан-Марков, Вук Стевановић) 

 Цела класа ( 13 ученика) професора Чебзан Адријана наступила је на Концерту 
21.12.2021. у Основној школи у Новом Селу ради промоције Музичке школе 

 Димитрије Митрески је учествовао на завршном Концерту Међународног такмичења 
Арс Нова у Трсту 05.12.2021.и мастер класу професора Фистер Хелфрида 

 14.04.2022. Гудачки оркестар ОШ је под руководством професорке Мионе Царан-
Марков успешно извео две композиције 

 16.04.2022.  Димитрије Митрески на концерту награђених ученика у сали школе.  



  

64 
 

 19.05. Концерт «Ноћ музеја» на тргу Неолита у Старчеву – класа Естер Крстић 

 03.06.2022. Концерт поводом Међународног дана бициклау Банатском Новом Селу 

 11.06.2022. Матурски концерт Луне Поповић 

  24.06.2022. Димитрије Митрески на Концерту  поводом додела Вукових диплома 
 

АКТИВ ТРЗАЧА 

  5.10.2021. - Концерт у оквиру Дечије недеље, испред музичке школе - наступиле су 
Николина Петровић и Силва Врачар као Дуо "Панис ангеликус"(класа мр Милица 
Миливојевић) 

 6.10.2021. - Концерт у ОШ ,,Жарко Зрењанин’’ поводом Дечје недеље - 

 наступали су Бодрожић Марија и Којадиновић Филип (класа Владимир Војнак) 

 21.12.2021. - Концерт у ОШ ,,Жарко Зрењанин’’ поводом представљања 

Музичке школе - наступали су Бодрожић Марија, Зекић Урош, Лазаревић Јована, 
Којић - Николина, Станчу Виктор, Малајмаре Милица и Којадиновић Филип (класа 
Владимир Војнак) 

 2.04.2022. - Заједнички концерт харфиста у МШ"Лисински", Београд - наступале су 
Петра Врачар, Дуња Радојчић, Силва Врачар и Уна Дејановић (класа мр Милица 
Миливојевић) 

 9.05.2022. - Заједнички концерт харфиста у МШ"Јован Бандур", Панчево - наступале 
су Николина Петровић, Силва Врачар и Уна Дејановић(класа мр МИлица 
Миливојевић) 

 14.03.2022. - Плато испред општине - наступали Давид Зељковић и Симона Месарош 
(класа Александар Антић) 

  14.05.2022. – Свечана академија поводом дана школе – Културни центар Панчева – 
наступили Тамбурашки оркестар основне школе и средње школе (класа Александра 
Јовић) 

 17.05.2022. – Концерт првонаграђених ученика у сали музичке школе – наступили: 
Лука Аранђеловић (класа Александра Јовић), Силва Врачар (класа мр Милица 
Миливојевић), Давид Зељковић (класа Александар Антић) и Ана Марија Младен 
(класа Дамир Прањковић) 

 18.05.2022. - Концерт ученика музичке школе (истурено одељење Јабука) у циљу 

 промоције музичке школе, Дом културе Јабука – наступили: Милица Премчевски, 
Вукашин Петровски, Ана Стојоски и Вук Секуловски(класа Милош Аврамовић) 

 19.05.2022. - "Ноћ музеја", Старчево Трг неолита - наступили Анђела Попадић, Борис 
Драгуша и Сергеј Горуновић (класа Оскар Ереш); Виктор Рамадановић и Матеја 
Старчев (класа Милош Аврамовић) 

 19.05.2022. - Концерт у Банатском Новом Селу, Дом културе ,,3. Октобар’’ 
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 поводом представљања инструмената ученицима ОШ - наступаo Зекић Урош (класа 
Владимир Војнак) 

 03.06.2022. - Концерт у Банатском Новом Селу поводом Дана Бицикала - наступали су 
Бодрожић Марија, Зекић Урош, Лазаревић Јована, Станчу Виктор, Малајмаре 
Милица (класа Владимир Војнак) 

 5.06.2022. - Концерт "Култура и уметност за спас земљишта", Народна башта Панчево 
- Симона Месарош (класа Александар Антић) 

 22.06.2022.- Концерт "Дани Проте Васе", Панчево - наступила Силва Врачар (класа мр 
Милица Миливојевић) и Тамбурашки оркестар ОШ (класа Александра Јовић) 

 

АКТИВ ХАРМОНИКЕ 

 Ученици Сава Стојанић (припремни разред) и Лука Радојчић (други СШ) су 
учествовали као гости на солистичком концерту Давида Максимовића одржаног 
25.12.2021. у Свечаној сали Музеја у Панчеву. 

 Ученици  Сава Стојанић (припремни разред) и Лука Радојчић (други СШ) у јануару 
2022. год. су наступали на концерту ученика хармонике у Музеју града Панчева.  

 Ученици Лука Требјешанин (припремни разред), Никола и Владимир Бодрожић 
(трећи ОШ), Михајло Станковић (пети ОШ) , Владимир Михајловић (пети ОШ)  и Лука 
Радојчић  (други СШ) наступали су у марту 2022. у основној школи „Бранко 
Радичевић“ у Панчеву 

 Ученик Михајло Станковић (пети ОШ) је у мају 2022.  наступао на концерту 
првонаграђених ученика у сали Школе и на манифестацији „Дани планете земље“ у 
Народној башти у Панчеву. 

 Ученик Михајло Станковић је у јуну 2022.наступао на свечаности поводом доделе 
Вукових диплома ученицима свих средњих школа у Панчеву у сали Школе. 

 
КОНЦЕРТИ СА УЧЕШЋЕМ УЧЕНИКА СВИХ АКТИВА 

 
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ДЕТЕТА,  одржан 05. октобар 2021.год. на Платоу 

 испред Музичке школе.  Учествовали су:  

 Оркестар Средње музичке школе, диригент Јелена Миљевић 

 Стефан Сузић – труба, 3. разред ОШ, класа: Петар Стевановић 

 Дуо тамбура „Фантастик“, Петра Витомиров и Хелена Делић 4. разред, класа: 
Александра Јовић 

 Дуо „Panis angelicus“, Силва Врачар и Николина Петровић, 6. разред ОШ, класа: мр 
Милица Миливојевић 

 Ена Вукадиновић - виолина 1.разред СШ, класа: Војкан Поповић 

 Дуо, Анђела Стојановић – кларинет, 2. Разред и Никола Нешић – хармоника, 3. 
Разред, Класа: Алекса Маринковић 

 Дуо труба,  Бранислав Лудајић и Никола Стојинов,  4. Разред, класа: Александра 
Пауновић 

 Триом Луна Поповић – виолина, 4. разред СШ, Нађа Поповић – виолина, 2. разред 
СШ и Андреа Киш – клавир, 2. разред СШ, класа: Војкан Поповић 

 Хор Средње музичке школе, диригент - Јелена Миљевић 
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 Хор Основне и средње школе, диригент - Јелена Миљевић, клавирска сарадња - 
Кристина Крстић 

 

НАСТУП УЧЕНИКА ШКОЛЕ ПОВОДОМ ОТВАРАЊА манифестације «Ускршњи базар»  
одржане 14. априла 2022. отвореној сцени испред Културној центра. Наступали су:  

 Немања Вучетић, 3. разред – хармоника, класа Немања Грујичић 

 Лазар Годочев, 2. разред ОШ - хармоника, класа Немања Грујичић 

 Давид Зељковић, 5. разред – гитара, класа Александар Антић 

 Симона Месарош, 3. разред СШ – гитара 

 
КОНЦЕРТИ КОЈЕ ЈЕ ОРГАНИЗОВАЛА МУЗИЧКА ШКОЛА «ЈОВАН БАНДУР» ПАНЧЕВО 

 
НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ СОЛО ПЕВАЧА, класе проф. Татјане Стојиљковић 

 Одржан 11.  децембра 2021.  у сали Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево 

 Наступали су: Анастасија Горчић – 1. ОШ, Викторија Борић – 2. ОШ, Рашко Ђукановић 
– 2. ОШ, Сара Раданов - 2. ОШ, Матеја Ђуриш - 3. ОШ, Ана Ђуриш – 1. ОШ, Јована 
Гајић – 2. ОШ , Викторија Стојку – 2. ОШ, Никола Влаховић – 2. СМШ, Анђела Жежељ 
– 3. СМШ, Стефан Симић – 4. СМШ  
Клавирска пратња – проф. Ана Милатовић 

 
КОНЦЕРТИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ «Јован Бандур» одржани У МАЈУ, 2022. године: 

7. мај 2022. КОНЦЕРТ ХАРФИСТА музичких школа "Лисински", "Мокрањац" и "Бандур", у 
Сали школе 
13. маја 2022. ВЕЧЕ ВИОЛОНЧЕЛА, у Сали школе 
14.маја 2022. СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ у Културном центру Панчева, 
Дворана КЦП 
16. мај 2022. КОНЦЕРТ ПРОФЕСОРА ШКОЛЕ, у Сали школе 
17. мај 2022. КОНЦЕРТ ПРВОНАГРАЂЕНИХ УЧЕНИКА, у Сали школе 
18. мај 2022. КОНЦЕРТ КАМЕРНИХ АНСАМБАЛА, у Сали школе 
19. мај 2022. ЈАВНИ ЧАС ТРЗАЧКОГ ОДСЕКА, у Сали школе 
20. мај 2022 .КОНЦЕРТ ХОРА И ОРКЕСТРА СШ,  у Римокатоличкој цркви Светог Карла 
Боромејског  Панчево 
21. мај 2022. КОНЦЕРТ КЛАСЕ ИВАНЕ ЈОСИЋ, у Сали школе 
25. мај 2022. ФЕСТИВАЛ КЛАВИРИСТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, Сала школе 
27. мај 2022. ЈАВНИ ЧАС ТРЗАЧКОГ ОДСЕКА, у Сали школе 
28. мај 2022. ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, у Сали школе 

 
КОНЦЕРТИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ «Јован Бандур» одржани у ЈУНУ, 2022. године: 

-МАТУРСКИ КОНЦЕРТ ученика Бранислава Лудајић, труба 
одржан 06.06.2022 у сали Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево 
 клавирска сарадња спец. Миона Барбул, класа професора спец. Петар Стевановић 
 
-МАТУРСКИ КОНЦЕРТ ученика Луке Вујчића ,,Последњи трзај», тамбура 
одржан 07.06.2022 у сали Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево, класа професора Дамира 
Прањковића  
-МАТУРСКИ КОНЦЕРТ ученика Николе Стојинова, труба 
Одржан 08.06.2022. у сали Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево 
 -клавирска сарадња спец. Миона Барбул, класа професора спец. Петар Стевановић 
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-МАТУРСКИ КОНЦЕРТ ученика Стефана Симића, тенор 
одржан 11.06.2022. у сали Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево  
 клавирска сарадња проф. Ана Милатовић, класа проф. Татјана Стојиљковић 
гости: Клавирски дуо ПРИНЧИПЕСЕ, Мина Кораћ и Невена Гаврановић, класа мр Вера 
Царина 
-МАТУРСКИ КОНЦЕРТ ученице Елизабете Јагица, сопран 
одржан 11.06.2022. у сали Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево 
 клавирска сарадња проф. Ана Милатовић, класа проф. Иване Јосић 
-КОНЦЕРТ  «Песмом наших савременика» 
Одржан 22.06.2022. у сали Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево 
наступали су : Маријана Радосављевић – сопран, Дарја Самофалова – клавир 
-ВЕЧЕ ФАГОТСКЕ МУЗИКЕ 
одржан 23.06.2022 у сали Музичке школе „Јован Бандур“ Панчево 
Димитрије Павлов, фагот, клавирска пратња -  Филип Давид Орлић 
Роберт Балинт, Фагот, клавирска сарадња -  проф. Марија Лигети Балинт 
 и професор Алекса Маринковић, фагот, клавирска сарадња - Маријана Марчек Валента 
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УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ШКОЛОМ 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 
 

Школски одбор Музичке школе „ЈОВАН БАНДУР“ Панчево конституисан је 
14.09.2018.   

 
Чланови школског одбора до 15.07. 2022. 

Представници локалне 
самоуправе 

Представници 
родитеља 

Представници запослених 

1.Јелена Шимшић 1. Рената Љиљак 1.Бојан Тирменштајн - 
председник 

2.Тања Темишварац 2. Бранко Мићић 2. Алберт Алфелди 

3.Јасмина Станковић З. Ивана Шиљковић З. Бојана Стражмештеров 

 

04.04.2022. је извршен избор за нове чланове из реда наставника.  

Решење о именовању чланова школског одбора МШ „Јован Бандур“ Панчево је 
примљено 15.07.2022. 

 Од тог дана Школски одбор ради у новом сазиву и новом мандату. 
 

Чланови школског одбора 2021/22. године 

Представници локалне 
самоуправе 

Представници 
родитеља 

Представници запослених 

1. Јелена Шимшић 1. Ивана Шиљковић 
председник 

1.Хелена Маринц 

2. Јасмина Станковић 2. Рената Љиљак 
заменик 

2.Драгана Тадић 

З. Татјана Темишварац З. Александра Бугарски 
Аранђеловић 

З.Јелена Миљевић 

 
 

У школској 2021/22. години исти је одржао 7 седница (14.09, 9.11, 27.12, 31.01, 

24.02, 24.03. и 04.07)  на којима су чланови Школског одбора узели активно 

учешће у разматрању питања и обавеза с којима се школа сусреће у свом 

образовно-васпитном раду. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 
Савет родитеља чине по два представника родитеља ученика сваког разреда у средњој 
школи и по један представник сваког одсека из основне школе. 
Савет родитеља бави се питањима као што су намена коришћења средстава донација, 
ученичке екскурзије, одлазак на такмичења и друга питања везана за рад и активности које 
проводи школа. 
 
Чланови Савета родитеља у школској 2021/2022. су: 

р. бр. одсек / ниво образовања Име и презиме родитеља 

1 солопевачки одсек ОШ Сања Самарџић 

2 дувачки одсек ОШ Ана Савчић 

3 клавирски одсек ОШ Теодора Ристић 

4 одсек хармонике ОШ Маријана Бодрожић 

5 трзачки одсек ОШ Сандра Илић Миловић 

6 гудачки одсек ОШ Жељко Вукадиновић 

7 Први СШ ВИ Александра Бугарски Аранђеловић 

8 Први СШ ТО Трајковић Олгица 

9 Други СШ ВИ Рената Љиљак 

10 Други СШ ТО Стојанка Антевски 

11 Трећи СШ ВИ Недељка Месарош 

12 Трећи СШ ТО Ивана Шиљковић, члан ШО 

13 Четврти СШ ВИ Золтан Јагица 

14 Четврти СШ ТО Весна Рајић 

 
Септембар – састанак одржан 14.09.2021. са следећим дневним редом: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице 
2. Верификација мандата нових чланова Савета родитеља 
3. Разматрање Извештаја о раду Школе у школској 2020/21. години 

- остваривање програма образовања и васпитања 
4. Разматрање Извештаја о раду директора у школској 2020/21. години, 
5. Разматрање Годишњег плана рада Школе за школску 2021/22. годину,  
6. Утврђивање донаторских средстава за школску 2021/22.  
7. Разматрање и учествовање у поступку избора уџбеника 
8. Предлог за именовање члана Савета родитеља за чланство у Школском одбору и 

чланство у Тимовима (ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 
ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА, ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ТИМ ЗА 
САМОВРЕДНОВАЊЕ, АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ) 

9. Разно 
Новембар - састанак одржан 09.11.2021. са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице ШО 
2.  Усвајање Измене финансијског плана Школе за 2021. годину/октобар месец  
3.  Разно 
Фебруар  – састанак одржан 24.02.2022. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2.         Разматрање Извештаја о коришћењу средстава у 2021. (донација- родитељски динар) 
3. Разно 
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ДИРЕКТОРА 

Школска година 2021/2022. 

 

Музичка школа је у нову школску годину ушла са знатним повећањем броја ђака у 

основној школи, а самим тим и наставника (са 75 наставника у 2020/21 дошли смо до броја 

од 90 у овој школској години). Та позитивна чињеница носи са собом и већу одговорност и 

обимнији посао везан за организацију саме наставе и боравка у школи. Захваљујући 

добронамерности Града и ОШ „Јован Јовановић Змај“ добили смо на коришћење пет 

учионица и то: кабинет за музичко сваког дана – по цео дан и четири учионице всаког дана 

у поподневним часовима до 18 сати. Такође, од ове школске године поред издвојеног 

одељења у Банатском Новом Селу отворена су још два одељења у Јабуци и Старчеву, са по 

24 ђака (по две групе), на инструментима: хармоника, виолина, тамбура, гитара, клавир и 

кларинет. Самим тим број уписаних ђака у први разред основне музичке школе је знатно 

повећан.  

Захваљујући издојеним одељењима стање по разредима у основној школи је следеће: 

 

Период уписа од када је директор Михајло Јовић Период уписа претходног директора 

први разред 151 четврти разред 52 

други разред 112 пети разред 44 

трећи разред 76 шести разред 33 

укупно у првом циклусу 350 укупно у другом циклусу 129 

 

У средњу музичку школу уписано је 92 ученика – исто као и прошле школске године.  

Проблем смањеног броја уписаних у први разред средње школе настао је због малог броја 

ученика у основној музичкој школи али и због преласка на нови план и програм код певача 

и дувача и контрабаса (прелазак са две на четири године основне школе код соло певања и 

контрабаса, тј. са 4 на 6 година код кларинета, саксофона, обое, трубе, фагота и хорне). 

Надамо се да ће тек у 2023/24 доћи до могућности већег уписа инструменталиста (поготову 

певача и дувача). Број уписаних у средњу школу следеће године ће могуће бити увећан 

заједно са почетком рада Одсека за дизајн звука. 

За нове младе колеге смо одмах организовали приправнички стаж и менторство, 

како бисмо им омогућили да у законски предвиђеном року положе приправнички испит и 

приступе добијању лиценце за рад. 

 

У овом годишњем извештају првенствено желим да се осврнем на крупне кораке које 

остварујем са својим тимом, у циљу развоја и напретка Школе: 

Ове школске године први пут је организовано и Међународно гитарско такмичење. 

 

Верификације: 

-У школској 2021. смо добили верификацију за отварање два издвојена одељења 

Основне музичке школе у Старчеву и Јабуци.  

-Коначно је добијена верификација смера за Дизајн звука у средњој школи. У 

процесу смо одобравања радних места за наставнике овог смера. 
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Опремање школе: 

У овој школској години сам приступио завршној фази опремања инструментарија 

и потребном опремом за све одсеке у школи. 

Клавири 

-До сада је извршена је комплетна репарација свих клавира у школи: Сала, учионице: 

8, 9, 10, 14, 15 – што је укупно 6 клавира. 

-Купљен је нов пијанино Каваи у учионици бр. 2 

-Приступа се поправци пијанина који завређују да буду комплетно репарирани. 

- Два пијанина који су за расход – поправљена су и претварена у хибриде 

(електрични клавири). 

-  Репариран је пијанино Петроф из учионице бр. 12. 

-Клавири се редовно штимују и по потреби поправљају, како би се неометано 

одржавала настава.  

Дувачки инструменти 

Купљена је концертна Це труба (Caracas L) и мала хорна Thomann HR-104F за 

почетнике. У претходном периоду су поправљени сви дувачки инструменти, и даље 

се одржавају и по потреби поправљају. 

Купљена су два нова кларинета Бифет ( од којих је један уз помоћ донације) 

Купљена је концертна обоа. 

 Трзачки инструменти 

 -Купљена је футрола за нови тамбурашки бас (купљен у прошлој школској години) 

 -Купљене су 4 футроле за школске гитаре 

 -Купљене су резервне жице за гитаре 

 -Купљене су жице за комплетан тамбурашки оркестар 

 Гудачки инструменти 

-Сви школски инструменти: виолине, виоле, чела и контрабас (стари) оспособљени су 

и репарирани, опремање са новим жицама, чивијама, штимштоковима, кордарима, 

кобилицама, кутијама и гудалима. 

-Сва школска гудала су уструњена која нису одређена за расход. 

-Купљене су жице за све школске гудачке инструменте, како за замену после 

репарације, тако и за резерву. 

-Купљен кофер за мајсторско виолончело (репарирано у прошлој години). 

-купљена је и сва потрошна опрема за гудачке инструмнете: калафонијум, ногице, 

жице... 

За општеобразовну наставу 

-Купљене су три клавијатуре Yamahа са 5 октава, која се користе на настави солфеђа 

у издвојеним одељењима у Старчеву и Јабуци. 

-Наштимован је пијанино Банатском Новом Селу. 

Унапређење техничке опремљености Школе и побољшање услова наставе у 

Школи и на даљину, поставио сам као још један од веома важних задатака: 

-Цела Школа је прешла на електронски (ес) дневник. Одлично функционише 

координација са наставницима, тако да су до тромесечја решене све недоумице због 

увођења новог система школске евиденције. На тај начин је поједностављен и рад 

наставника, који уносе податке у такву врсту дневника брже и једноставније, и троше 
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мање времена. Наравно, тиме је постигнута финансијска уштеда везана за набавку 

„папирнатих“ дневника. 

 

- Гугл учионица функционише и у овој школској години. Без обзира што се настава 

одржава уживо, многи наставници су наставили да постављају своја предавања и 

задатке на гугл учионицу, те тако омогућавају, поготову млађим разредима 

основне школе, да предавање преслушају више пута и лакше раде домаће 

задатке и утврде градиво. 

- Ускоро ће поред постојеће wi-fi мреже која покрива целу школу бити постављена 

и мрежа коју покрива Министарство Просвете. То је део процеса умртежавања 

школа у региону. 

- Стављена је у функцију интерактивна табла у „студију“ (учионица бр.20) 

- Промењени су сви „свичеви“. 

- Купљена су два штампача за ПП службу и библиотеку. 

Организација и уређење Школе 

- Промењени су сви прозори на спрату и то: учионица бр. 20 (студио), библиотека, 

учионице бр. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 15. – укупно 27 прозора. 

 - Очишћени су сви клима уређаји у школи. 

 -Направљени су календари за 2022. календарску годину за учионице и наставнике. 

 - до почетка наставне године планира се репарација капије и фасаде, кречење 

ходника, концертне сале и зборнице 

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ДИРЕКТОРА 

септембар 2021. 

-Организација пријема првака 

- Сређивање списка уписаних ученика и њихов   

  распоред по класама 

- Одлазак у Старчево и Јабуку и договор са директорима везаним за наставу у извојеним 

одељењима. 

-Састанак са директорком Гимназије. 

- Формирање стручних актива и промена руководилаца Актива 

- Израда решења о четрдесетчасовној радној недељи 

-Ангажовање стручног лица за одржавање компјутера 

-Рад на изради Извештаја рада школе и Плана рада школе 

-Рад на завршетку распореда наставе и школске документације 

-Састанак са директором ОШ „Ј.Ј. Змај“ везан за уступање учионица на коришћење 

-Организација и контрола рада школе 

-Увођење нових запослених у посао и инструкције 

-Преглед годишњих и месечних планова рада свих наставника 

-Преглед индивидуалних распореда 

-Ажурирање података за ЈИСП 

-Састанак са руководиоцима Стручних актива и тимова 

-Састанак са Педагошким колегијумом (шефови, разредне старешине и ПП служба) 
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-Договор са педагогом и психологом школе о раду и сарадњи у предстојећој школској 

години. 

-Припрема документације и састанак са члановима Савета родитеља 

-Седница ШО 

-Разговор са ресорним већником просвете, Тањом Божић, у ГУ Панчева 

-Разговор са ресорним већником за културу, Маријом Јевић, у ГУ Панчева везан за 

организацију „Дечије недеље“ 

октобар 2021. 

-Организација концерта 5. октобра исперд Музичке школе у оквиру ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ. 

Припрема, организација и присуство на седницама Одељенских и Наставничког већа  

-Припрема и организација испита за венредне ученике 

(формирање комисија) 

-Разговор са психологом школе у вези са правилницима 

-Хигијенски надзор Школе 

-Рад на сређивању документације 

-Ажурирање података у ЈИСП 

-Састанак у Удруженој школи – финансијско стање школе 

-Састанак са проф. Стеваном Мартиновићем (присутни педагог, психолог и помоћници А. 

Ђурић и В. Царина). Разлог састанка: пријаве родитеља на онашаље професора. 

-Обилазак наставе 

-Пријем извештаја тимова 

-Испити за ванредне ученике 

-Преглед електронског дневника 

-Организација семинара 

-Прикупљање и сређивање документације ученика за конкурс Таленти 2020. за награду 

Извршног већа Војводине. 

-Бављење сређивањем опреме и инструментарија школе (набавка, уговори). 

-Припрема извештаја и „Одговор“ Удружењу „НИКА“ везан за потрошњу средстава у 2017. 

и 2018. години на семинаре (појединачно по сваком запосленом) 

- Припрема састанака руководилаца стручних  

  актива и одржавање Одељенског већа 

- Припрема и одржавање Наставничког већа    

   (по потреби онлајн) 

-Комуникација са инспекторком Драганом Живаљевић везана за статус ученице првог 

разреда СМШ – соло певање. Поновно писање молбер Министарству просвете (на писмо 

упућено у јулу, иако је законски рок 30 дана, није одговорило).  

новембар 2021. 

-Боловање због болести (Ковид 19) 

-29. нов.  – састанак у општини: „План развоја града Панчева“ 

-Послове директора који су планирани и који су текући, обављали су помоћници 

директора: мр Вера Царина, Сања Остојић, Ана Ђурић и Јелена Цветић. 

-Сматрам великим упехом - Разговори са Министарством и постигнут договор везан за 

статус Јелене Петровић, ученице 1. разреда СМШ, соло певање, који је био споран по 

анонимној пријави. Министарство је донело решење да је школа поступила у интересу 
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ученика и уписала дете на редовно школовање. Такође, Министарство је донело одлуку да 

прецизира члан закона који се тиче уписа соло певача у средњу музичку школу, како више 

не би долазило до различитих тумачења закона и правилника. 

децембар 2021. 

-састанак са родитељима: Драганом Младеновић и Слободаном Бубњевићем поводом 

примедби на рад проф. Јелене Ђ. Поповић. 

-Састанак са родитељима Катарине Бубњевић поводом преласка у другу класу и неслагања 

са проф. Јеленом Поповић. 

-Разговор са проф. Јеленом Поповић, поводом пријаве родитеља ученице Катарине 

Бубњевић која похаћа наставу клавира у 4 руке. Састанку присуствовали: правник, чланови 

Тима за заштиту ученика од злостављања, дискриминације, занемаривања и насиља и 

разредни старешина. 

-Обилазак радионице за репарацију гудачких инструмената КРУМЕС, због праћења 

репарације и прегледа завршених –репарираних гудачких инструмената. 

-Долазак ТВ Панчева и већнице Татјане Божић пшоводом прављења репортаже о набавци 

нових инструмената у нашој школи. 

-организација, припрема и реализација on line  састанака Одељенских већа 

-организација, припрема и реализација података за on line састанак Наставничког већа 

-Преглед документације, књижица 

-Рад са пописном комисијом 

-доношење решења о пописним комисијама  

-припрема и организовање децембарског испитног рока за ванредне ученике 

-координација при спровођењу испита за убрзавање школовања.  

- припрема података за решења о именовању чланова испитних комисија 

- ажурирање података у ЈИСП 

-Састанак на даљину и преко и мејла са надлежним просветним инспектором вазаним за 

финансирање школе 

-припрема финансијске документације (скенирање и прослеђивање) 

- Израда распореда рада у току зимског распуста 

-припрема података за службу рачуноводства школе за полугодишњи финансијски извештај 

јануар 

-Састанак у згради Општине – План развоја града Панчева од 2022-2028 

-гостовање на ТВ Панчеву 

-Организација рада Школе 

-Организација рада школе због болести већег броја наставника 

-припрема материјала за Школски одбор 

-припрема материјала за Педагошки колегијум 

-Састанак Актива директора средњих школа Паљнчева 

-Састанак актива директора Основних школа Панчева 

-Седница Управног одбнора Удружене школе „Михајло Пупин“. 

фебруар 

-Обилазак наставе у Банатском Новом Селу и Старчеву 

-Семинар за директора 

-преслушавања ученика за Републичко такмичење 
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-Припрема за Међународно гитарско такмичење 

-присуство провери часа/ програма за наставнике: Чебзан Адријана, Миљевић Јелену и 

Антић Александра. 

Муђународно гитарско такмичење 

март 

-Посета часова тамбуре, гитаре и виолине у Јабуци: М. Аврамовић, Оскар Ереш, Стефан 

Јовић 

-Организација такмичења соло певача и камерне музике – Мита Топаловић 

-Организација такмичења „Макса Попов“ 

-Обилазак наставе Банатско Ново Село – Војнак Владимир, Себастијан Богдан 

-Организација рада школе 

-Састанак у општини – Државна матура 

април 

Састанак актива музичких школа Војводине у Бачкој Тополи 

Пилот програм матуре – организација 

Припреме и израда плана полагања годишњих испита 

-Долово – презентација школе 

мај 

Фестивал музичких школа Србије – одлазак у Ниш 

Концерти поводом дана школе; Концертна презентација репарираног виолончела 

Свечана академија поводом Дана школе 

КОнцерт професора Школе; КОнцерт првонаграђених ученика 

Концерт у каторличкој цркви;  

Пријемни испити у СШ и Пријемни испити у ОШ у Банатском Новом Селу, Старчеву, Долову 

и Јабуци; Пријемни испит у Панчеву; Годишњи испити у 4. средње 

јуни 

Матурско вече; Матурски испити; Наставничка већа; пријемни испити; Ванредни испити 

Подела диплома, Подела решења 

Организација рада школе; Обилазак свих извојених одељења 

август 

Седнице одељенских и наставничких већа 

Састанак директора основних школа у ОШ „Мика Антић“, Панчево 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Нови Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, број: 88/17, 

27/18, 10/19 и 6/20) регулише стручност извршиоца на пословима секретара и делокруг 

послова које исти треба да обавља (члан 132. и 133). Полазећи од ових законских одредаба 

и Плана рада секретара за школску 2021/2022. годину (као и планова рада из претходних 

годин), у његовом уводном делу наведено је да су послови секретара школе специфични и 

имају широк дијапазон свакодневних и разноврсних активности због чега их је тешко 

сврстати у одређени временски период разматрања. Имајући у виду ову напомену, а сходно 

Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године, односно Акционог плана Владе за 

спровођење Стратегије, као и наведеног Закона о основама система образовања и 

васпитања, у овом извештају наводим само најзначајније активности, од којих се поједине 

дешавају готово сваког дана, док се друге могу сврстати у одређени период временског 

дешавања. 

 

Обзиром на напред наведено могу да истакнем следеће активности: 

- свакодневно праћење и усклађивање пословања школе са новим законским решењима 

(Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању 

и васпитањи и Закона о средњем образовању и васпитању), упутствима Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, као и захтевима, ставовима и препорукама 

Школске управе и Покрајинског секретаријата за бразовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице, 

 

- израда и учествовање у поступку усклађивања и доношења нормативних аката школе 

(Статута, правилника, правила, пословника школе) са новим Законом о основама система 

образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем 

образовању и васпитању, односно са њиховим изменама, 

 

- учествовање у изради, достављању и ажурирању потребне документације и кадровских 

података у централној бази запослених информационог система просвете 

 

- техничка припрема, вођење записника и отправка донешених одлука, закључака, ставова, 

сагласности и препорука са седница Савета родитеља и Школског одбора  

 

- израда уговора о раду (на одређено време, по спроведеној процедури за споразумно 

преузимање, по расписаном конкурса за замену одсутног запосленог за време 

породиљског одсуства, боловања-током читаве године); спровођење конкурса за пријем у 

радни однос на неодређено време (одобрених конкурса од стране  Министарства просвете 

односно радне подгрупе) и израда уговора о раду, као и уговора о извођенју наставе- од 

септембра до јуна, за сваки месец); решења о престанку радног односа и споразумни 

раскид радног односа-по указаној потреби; решења о промени норме наставника-за сваки 

месец у зависности о броју извршиоца, односно о кретању броја ученика у сваком месецу; 

решења о 40-часовној радној недељи-септембар; решења о годишњим одморима 

запослених-јун; решења о именовању разних комисија/тимова, као и чланова комисије (за 
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полагање стручног испита запослених, годишњих, разредних, поправних, матурских, 

пријемних, ванредних испита и сл.-током читаве године, с посебним акцентом на мај, јун и 

август) 

 

- израда, сређивање и спровођење документације код надлежних институција (пензионог, 

здравственог и фонда за запошљавање), који прате обраду напред наведених уговора и 

решења-током читаве године, по указаној 

потреби, као и сређивање персоналне документације запослених-код сваке измене, 

континуирано, током године, 

 

- послови око спровођења поступка јавних набавки мале вредности (по указаној потреби) 

 

- ажурирање докумената везаних за изреду јединствених података народне одбране, 

- израда разних уговора (о извођењу радова, о превозу, осигурању, спонзорству, 

рестаурацији и репарацији инструмената, донацији, ауторски ...- током читаве године, по 

указаној потреби) 

 

- свакодневна сарадња и комуникација са рачуноводственом службом у домену 

евиденције и плаћања рачуна, обрачуна и исплате зарадa, накнада зарада и других 

примања запослених; вођење разних евиденција запослених (присуство и одсуство, 

долазак и одлазак са посла и сл.-свакодневно праћење); организација посла, сарадња и 

надзор над радом административно-техничког и помоћног особља-свакодневно праћење; 

давање стручног мишљења свим запосленима у школи везано за њихова права, обавезе и 

одговорности из радног односа-током читаве године, 

 

- послови набавке хигијенских, заштитних и осталих материјално-техничких средстава 

школе-крајем сваког месеца, изузетно, по указаној потреби, 

 

- пријем, завођење и развођење приспелих поштанских пошиљки-континуирано, сваког 

дана, 

 

- издавање разних уверења, потврда - сваког дана, по указаној потреби. 
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РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 
 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

TEME – ДНЕВНИ РЕД 

1 30.08.2021. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Верификација успеха ученика након поправних испита у 
августовском испитном року  
3. Разматрање извештаја о раду школе у школској 2020/21. 
4. Разматрање Извештаја о раду директора: 
5. Нацрт Годишњег плана рада школе за школску 2021/22 
6. Разно 

2 

28.10.2021. 
Одржана 

онлајн 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице, одржане 30. августа 
2021. 
2. Анализа успеха ученика ОШ и СШ у учењу и владању на крају 
првог класификационог периода. 
3. Разно 

3 27.12.2021. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха и дисциплине ученика ОМШ 
3. Анализа успеха и дисциплине ученика СМШ 
4. Извештаји шефова одсека 
5. Разно 

4 04.04.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха и владања ученика основне и средње школе 
3. Бирање три члана Школског одбора из редова наставника 
4. Разно 

5 26.05.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Бирање Ученика генерације 
3. Разно 

6 02.06.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Верификација успеха ученика четвртог разреда средње школе 
3. Теме за матурски испит из Српског језика и књижевности 
4. Разно 

7 29.06.2022. 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха и владања ученика ОМШ на крају другог 
полугодишта 
3. Анализа успеха и владања ученика СМШ на крају другог 
полугодишта 
4. Разно 

8 22.03.2022. 

1.усвајање записника са седнице наставничког већа одржане 
29.06.2022. 
2. Распоред активности за август 
3. Разно 
4. Обука о безбедности и заштите здравља на раду 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЗА 2021/22. ГОДИНУ 
 

У школској 2021/22.години одржане су 4 седнице Одељењског већа  на крају сваког 
класификационог периода. 
 

27.10.2021. године.    

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са седнице Одељењског већа одржане 23.06.2021. године 

2. Успех  и дисциплина ученика на крају  1. класификационог периода школске 

2021/22.године 

3. Разно 

27.12.2021. године.      

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са седнице Одељењског већа одржане  27.10.2021. године 

2. Успех  и дисциплина ученика на крају  1.полугодишта школске 2021/22. године 

3. Разно 

01.04.2022. године.      

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са седнице Одељењског већа одржане  27.12.2021. године  

2. Успех  и дисциплина ученика на крају  3. класификационог периода школске 

2021/22.године. 

3. Разно 

27.06.2022. године.     

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са седнице Одељењског већа одржане 01.04.2022. године  

2. Успех  и дисциплина ученика на крају  2. полугодишта школске 2021/22. године 

3. Разно 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 
Састав Педагошког колегијума: 

1. Михајло Јовић, директор школе 

2. актив клавириста: Маја Бошковић Новицки   

3. актив трзача: Милица Миливојевић 

4. актив дувача: Петар Стевановић 

5. актив хармонике: Рамона Димитријевић Балаћ  

6. актив гудача: Борјана Стражмештеров 

7. актив соло певања и камерне музике: Вера Царина 

8. актив општеобразовних предмета: Снежана Пупић 

9. актив солфеђа и стручно теоретских предмета: Јелена Цветић. 

10. ПП служба: Снежана Пупић и Татјана Николић 

Одржано је четири састанка Педагошког колегијума: 

-27.08.2021.год, у сали Музичке школе „Јован Бандур“, одржан је састанак Педагошког 
колегијума. Дневни ред је био доношење Оперативног плана рада школе у школској 
2021/2022.години, у складу са дописом  Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја број 601-00-00031-/2021-15 од 25.08.2021. о организовању и остваивањем наставе у 
основним и средњим школама у школској 2021/2022. години, као и Стручним упутством за 
организацију образовно-васпитног рада у основној/средњој школи, препоруке за почетак 
образовно-васпитног рада и Индикатора и граничних вредности за процену ризика од 
преношења SARS-CoV-2, на седници Педагошког колегијума донет је следећи план рада и 
одржавање наставе: Школа почиње са радом 01.09.2021.год. и биће организована и у 
средњој и у основнној школи и издвојеним одељењима, по редовном распореду часова 
који ће важити од 01.09,2021. по првом моделу.  
-22.09.2021. одржан је састанак са следећим дневним редом:  
- Усвајање записника са претходне седнице 
- Организација рада школе у 2021/2022.години (Оперативни план рада школе - Ковид) 
- Распоред писмених и контролних задатака, смотри и преслушавања за прво полугодиште  
- Распоред интерних часова, јавних часова 
- Разно 
-26. 01. 2022. одржан је састанак са следећим дневним редом: 
-Усвајање записника са претходне седнице ПК 
- Школски календар 
-Усвајање распореда писмених провера за друго полугодиште 2021/2022.год. 
- Предлози за чланове жирија на Републичком такмичењу 
- Распоред преслушавања за Републичко такмичење  
- Преслушавање за републички фестивал 
- Наступајућа шкоолска такмичења 
- Јавни час Школе 
-Усвајање ИОП-а 1 за ученика првог разреда СШ 
- Разно 
-22. 06. 2022. одржан је састанак са следећим дневним редом: 

-Усвајање записника са претходне седнице ПК 
- Разматрање новог Школског програма за 2022-2027. за основну и средњу школу  
- Предлози присутних чланова ПК о начину закључивања оцена на крају другог 
полугодишта, при чему при  закључивању оцена, тј. давању оцене на годишњем 
испиту.  
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ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛСКИХ ТИМОВА И АКТИВА 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГOДИНУ 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА 
 

Татјана Николић, педагог 

 

ДОКАЗИ 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ 
АКТИВА 

Татјана Николић, педагог 
Снежана Пупић,психолог 
Михајло Јовић, директор 

Руководиоци стручних актива: 
Маја Бошковић Новицки, одсек  

клавириста 
Борјана Стражмештеров, одсек 

гудача 
Рамона Б. Димитријевић, одсек  

хармонике 
Милица Миливојевић, одсек трзача 

Вера Царина, одсек соко певача 
Вера Царина, одсек камерне музике 

Петар Стевановић, одсек дувача 
Јелена Цветић, одсек наставника  

стручно теоријских предмета 

Снежана Пупић, одсек наставника 

општеобразовних предмета 

Записници са седнице 
Наставничког већа и 

Актива за развој 
школског програма 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 
САСТАНАКА 

 
5 

 
Записници са састанака 

актива за развој 
школског програма 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 
И ПРОГРАМА 

 

Планиране активности у оквиру 
Стручног актива за развој школског 

програма за школску 2021/2022. 
године су реализоване у већој мери. 

Годишњи план 
активности; Записници 

са састанка стручних 
актива, одељенских 

већа; 
Извештај о културним 
активностимаа школе, 
фотографије, панои у 

холу школе; 
Извештај о посетама 

часовима и  Резултатима 
на такмичењима. 

 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 

И ПРОГРАМА 

Одступања од реализације Плана и 
програма рада Актива у току ове 
школске године је било у мањој 

мери због епидемиолошке 
ситуације. 

Школска документација 
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ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину 
В

ре
м

е 

р
еа

л
и

за
ц

.  
 

АКТИВНОСТИ 
носиоци   

активности 
начин 

реализације 

задаци/ 
оствареност 

циљева 
учесници докази 

2
2

.0
9

.2
0

2
0

1
 - Конституисање 

стручног актива,  
- Анализа и 
усвајање плана 
рада Актива 

-Координатор 
и чланови 
Стручног 
актива 

- Састанак 
стручног 
актива 

- Стручни актив 
је конституисан, 
План рада 
актива је 
усвојен 

Чланови  
стручног 
актива  
 

записник 
са састанка 
стручног 
актива 
 
 

се
п

те
м

б
ар

- 
о

кт
о

б
ар

 2
0

2
1

.г
о

д
. 

  - Утврђивање 
фонда часова и  
предмета, 
састављање 
распореда 
писмених / 
контролних 
задатака, 
додатне, 
допунске 
наставе, 
предложени су 
термини за 
одржавање 
Јавних часова, 
распоред 
школских 
такмичења, као 
и планирање 
посета часовима 
током 1.полугод.  
2021/2022.год. 

 
-директор 
-предметни 
наставници 
-одељенске 
старешине 
-руководиоци 
стручних 
актива 

 
 - Састанци    
Наставничког 
већа, 
- Састанци 
стручних 
актива,  
план рада 
директора, 
психолога, 
педагога 

- Саставњени су 
сви поменути 
распореди, 
термини и 
планови 

Чланови  
стручног 
актива 

- анализа 
на  
стручним 
састанцим
а,  
- записник 
са састанка 
стручног 
актива 
- распоред 
писмених/
контролни
х задатака 
- план 
посета 
часовима 

2
8

.с
еп

те
м

б
ар

 2
02

1
. 

- Састављање 
Плана посета 
часовима током 
октобра месеца 
школске 
2020/2021.год. 
 
 
 

-директор 
-психолог 
-педагог 
 
 

Посете 
часовима 
групне и 
индивидуалн
е наставе 
током 
октобра 
2021, 
вредновање 
процеса 
наставе и 
учења уз 
помоћ 
прописаног 
обрасца 

- Састављен је 
план посета 
часовима током 
септембра 
месеца 
2021/2022.год. 
који је истакнут 
у зборници 
школе 
 

Чланови  
стручног 
актива 

Записник 
са састанка 
стручног 
актива 
Распоред 
посета 
часовима у 
1. 
полугодиш
ту 
Попуњен 
образац за 
посматр.  и 
вредн. 
часа 

0
6

. ј
ан

уа
р

.2
0

22
. 

-Анализа 
остварености 
Школског 
програма на 
крају првог 
полугодишта, 
одржаних јавних 
и  интерних 
часова, смотри 

-директор 
-психолог 
-педагог 
-предметни 
наставници 
-одељенске 
старешине 
-руководиоци 
стручних 
актива  

Састанци 
Наставничког 
већа, 
Састанци 
стручних 
актива, 

-Чланови 
стручног актива 
су упознати са 
реализованим 
активностима 
стручних актива 
по одсецима, 
упознати су са 
реализацијом 

Чланови  
стручног 
 актива 

- анализа 
на 
стручним 
састанцим
а,  
- записник 
са састанка 
стручног 
актива 
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(полугодишњих 
преслушавања) 
и такмичења. 
-Анализа посета 
часовима 
 
 

посета 
часовима у 1.  
полугодишту 

- извештаји 
о раду 
стручних 
актива на 
крају 1. 
полугодиш
та 
- извештај 
о 
реализова
ним 
посетама 
часовима 
на крају 1. 
полуг. 

0
4

.0
2

.2
0

2
2

. 

- Састављање 
Плана посета 
часовима у току 
другог 
полугодишта  
школске 
2020/2021.год. у 
издвојеним 
одељењима 
ОМШ (Банатско 
Ново село, 
Старчево, 
Јабука) 

-директор 
-психолог 
-педагог 
 

Посете 
часовима 
групне и 
индивидуалн
е наставе 
током 
фебруара и 
марта 2022. 
уз помоћ 
прописаног 
обрасца 

-Састављен је 
план посета 
часовима током 
фебруара 
месеца 
2021/2022.год. 

Чланови  
стручног 
 актива 

- записник са 
састанка 
стручног 
актива 
- распоред 
посета 
часовима у 
2. 
полугодишту 
- попуњени 
обрасци за 
посматрање 
и 
вредновање 
школског 
часа 

м
ар

т 
2

0
22

. 

- Анализа посета 
часовима у току 
другог 
полугодишта 
школске 
2021/2022.год.  
 

-директор 
-психолог 
-педагог 
 

Вредновање  
процеса 
наставе и 
учења на 
основу 
обављених 
посета 
часовима, 
педагошко - 
инструктивни 
рад са 
наставницим
а.  

-Чланови 
стручног актива 
су упознати са 
реализацијом 
посетама 
 часовима у 2.  
полугодишту  

Чланови  
стручног 
актива 

-записник са 
састанка 
стручног 
актива 
-попуњени 
обрасци за 
посматрање 
и 
вредновање 
школског 
часа 
-извештај о 
реализовани
м 
посетама 
часовима на 
крају другог 
полугодишта
. 



  

84 
 

м
ај

, ј
ун

 2
0

2
2

. 
- Израда новог 
Школског 
програма за 2022-
2027. год. за ОМШ 
и  СМШ 

- ПП служба, 
помоћник 
директора 

Састављање 
новог 
Школског 
програма  за 
2022-
2027.кроз 
тимски рад 
ПП службе и 
помоћника 
директора, С. 
Остојић 

- Нови Школски 
програм за 
2022-2027. је 
састављен и 
разматран на 
седници 
Педагошког 
колегијума 

Чланови  
стручног 
актива 

-записник 
са седнице 
Педагошко
г 
колегијума 
-записник 
са састанка 
стручног 
актива 
 

ју
н

 ју
л

 а
вг

ус
т 

2
0

2
2

. 

- Анализа 
остварености 
Школског 
програма на 
крају школске 
године 
- Такмичења и 
награда 
  - Интерних 
часова 
  - Концерата 
  - 
Преслушавања 
  - Годишње 
смотре 
- Сарадња са 
осталим 
стручним 
органима и 
тимовима ради 
евидентирања 
измена и допуна 
Школског 
програма 
-Извештај о раду 
актива 

-одељењске 
старешине. 
руководиоци 
стручних 
актива  
-одељенске 
старешине 
-директор 
-педагог 
-предметни 
наставници 
 

Састанци НВ, 
стручних 
актива, 
одељењских 
већа, Тимова, 
документациј
а школског 
психолога, 
директора 

-Чланови 
стручног актива 
су упознати са 
реализованим 
активностима 
стручних актива 
по одсецима на 
крају 2.полуг. 

Чланови  
стручног 
актива 

-анализа 
на 
стручним 
Састанцим
а актива 
-записник 
са састанка 
стручног 
актива 
-записник 
са седнице 
НВ 
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АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГOДИНУ 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ТИМА 

Татјана Николић, педагог ДОКАЗИ 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Снежана Пупић, психолог 
Татјана Ковјанић, наставница српског језика и 

књижевности 
Драгана Тадић, наставница обое 

Габриела Динић, наставница клавира 
Михајло Јовић, директор 

Јасмина Станковић, представник локалне   
самоуправе 

Ивана Шиљковић, представник савета 
родитеља 

Aлександар Станић, представник уч. 
парламента 

Записници са седнице 
наставничког већа и 

Актива 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 
САСТАНАКА 

4 
 

Записници са 
састанака Актива 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПЛАНА И 

ПРОГРАМА 

Планиране активности актива за школску 
2021/2022. године  нису у потпуности 

реализоване. 

Годишњи план 

активности, 

записници са 

састанака актива, 

фотографије, 

документација 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПЛАНА И 
ПРОГРАМА 

Одступање од реализације је била услед 
обавезе спровођења превентивних мера 
условљених епидемијом коронавируса. 

 
 

Школска 
документација 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.годину 

В
ре

м
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

АКТИВНОСТИ 
носиоци 

активности 
начин 

реализације 

задаци/ 
оствареност 

циљева 
учесници докази 

се
п

те
м

б
ар

 2
0

2
1

. - Разматрање 
плана рада 

стручног актива 
за ШРП и 

конституисање 
чл. актива  

Координа- 
тор и чланови 

Стручног  
актива 

 

Састанци НС 
већа, 

Састанци 
стручних 

актива 

Стручни актив 
је 

конституисан, 
План рада је 

усвојен 

Чланови 
стручног 
актива 

- анализа 
на  

саст. 
-записник 

СА 
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се
п

те
м

б
ар

 2
0

2
1

. 
- Упознавање 
чланова СА са 

оперативни планом 
рада школе у 

2021/2022. год. 

Координа- 
тор и чланови 

Стручног 
актива 

 

Састанак 
стручног 
актива за 

ШРП 
 

Стручни актив је 
упознат  са 

оперативним 
планом рада 

школе у 
школској год. 

Чланови 
стручног 
актива 

записник 
са састанка 
стр.актива 
записник 

са НВ 

д
ец

ем
б

ар
.2

0
2

1
. 

- Разматрање 
планираних и 
реализованих 
активности на 

крају првог 
полугодишта: 

- орг. рада школе, 
реализација 

Програма 
заштитите 

ученика ДНЗЗ,   
примена мера за 
ученике којима је 

потребна 
додатна 

подршка, плана 
стручног 

усавршавања, 
самовредновања 

рада школе, 
ресурса и других 

питања од 
значаја за развој 

школе. 

- чланови 
Стручног 
актива, 

координатори 
Тимова. 

ПП служба 

Састанци 
Наставничког 

већа, 
Састанци 
стручних 
Актива, 

Састанци 
Тимова 

Чланови 
стручног 
актива су 

упознати са 
реализованим 
активностима  

школских 
Тимова. 

Чланови 
стручног 
актива 

- анализа 
на 

стручним 

састанцима 
- записник 
са састанка 

стручног 
актива 

- полуго - 
дишњи 

извештај 
о раду 
школе. 

 

2
8

.0
5

.2
0

2
2

. 

- Орг.рада школе 
током онлајн 
наставе у 2. 

полугодишту; 
-Верификација 

издвојеног 
одељења МШ у  

 у Долову. 

- директор 
школе 

- помоћници 
директора 

 

Састанци 
наставничког 

већа, 
Састанци 
стручних 
Актива 

Чланови СА су 
упознати са 

орг. рада 
школе током 

онлајн 
наставе и 
верифик. 

издв. одељ. у 
Долову. 

Чланови 
стручног 
актива 

- анализа 
на 

стручним 

састанцима 
записник 

са састанка 
стручног 
актива 

 

2
2

.0
6

.2
0

2
2

. 

- Разматрање 
план. и 

реализ.активн.на 
крају другог 

полугодишта : 
- реализ.активн. 

Тима за ИО, Тима 
за заштиту од 
НЗЗ, Тима за 

самовредновање, 
Тима за стручно 

усавршавање  
ресурса и других 

питања од 
значаја за развој 

школе. 
- Релизација 

план.семинара 

-чланови 
Стручног 
актива, 

координатори 
Тимова. 

ПП служба 
 

Састанци 
Наставничког 

већа, 
Састанци 
стручних 
Актива, 

Састанци 
Тимова 

 

Чланови 
стручног 
актива су 

упознати са 
реализованим 
активностима 

Тимова 
и семинарима 

на крају шк. 
године 

Чланови 
стручног 
актива 

- анализа 
на 

стручним 
састанцима 
- записник 
са састанка 

стручног 
актива 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА - ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГOДИНУ 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ТИМА 

 
Татјана Николић, педагог ДОКАЗИ 

 
ЧЛАНОВИ 

ТИМА 

Натали Богдановић Динић, наставница  
клавира 

Николић Ружица, библиотекарка 
Ивана Јаћимовић Јовановски, 

наставница теоретских   предмета 
Снежана Пупић, психолог 
Михајло Јовић, директор 
Татјана Николић, педагог 

 
Записници са седнице 

Наставничког већа и Тима за 
заштиту од трговине људима ( у 

даљем тексту ТЉ) 

БРОЈ 
САСТАНАКА 

2 Записници са састанака тима 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПЛАНА И 
ПРОГРАМА 

 
Једна планирана активност за школску 

2020/2021. 
године није реализована 

Годишњи план активности, 

Записници са састанака тима, 

флајери, документација 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПЛАНА И 
ПРОГРАМА 

Одступање  од реализације је била 
услед обавезе спровођења 

превентивних мера условљених 
епидемијом коронавируса. 

 

 

Школска документација 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину 

 

 

 
АКТИВНОСТИ 

носиоци 
активности 

начин 
реализације 

задаци/оствареност 
циљева учесници 

доказ
и 

1
5

.1
0

.2
0

2
1

. 

 - Конституисање 
Тима за борбу 
против трговине 
људима за школску 
2021/2022.год. 
- Усвајање Плана 
рада Тима за борбу 
против ТЉ за 
2021/2022.год 

Координатор 
Тима за 
заштиту од 
трговине 
људима 
 

- Састанак Тима 
за заштиту од 
трговине људима 
 

- Усвојен План рада тима 
за борбу против ТЉ, 
Тим је конституисан, 
чланови су упознати са 
активностима рада Тима 

 -Тим за 
заштиту од 
трговине 
људима 
 

- 
Запис
ник са 
састан
ка 
Тима   

1
8

. 1
0

.2
0

2
1

. 

Обележавање 
Европ. дана борбе 
против трговине 
људима-18.10.2020. 
поделом пригоданог 
материјала (флајера) 
о Трговини људима 
ученицима првог 
разреда СШ, који је 
саставила 
орг.„Астра“ из 
Београда  

Психолог, 
педагог 

Информисањеуч
еника првог 
разреда СМШ од 
стране ПП 
службе о  
феномену 
Трговине људима 
и датуму 
обележавања 
дана борбе 
против ТЉ и 
подела 
пригодних 
флајера. 
 

- Ученици СМШ су 
упознати са феноменом 
трговине људиме путем 
излагања ПП службе и 
садржаја флајера у 
којима су наведени: 
дефиниција појма ТЉ, 
статистички подаци о 
жртвама ТЉ, документи, 
облици ТЉ, ко најчешће 
постаје жртва и трговац 
људима, начинима 
деловања починиоца 
насиља, подаци о СОС 
телефону и мејлу 
удружења „Астра“. 
 

ПП служба, 
Тим, 
ученици 

- 
Флаје
ри, 
запис
ници 
са 
састан
ка 
Тима 
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ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ - ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.годину 
 

РУКОВОДИЛАЦ 
ТИМА Татјана Николић, педагог ДОКАЗИ 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Татјана николић. педагог 
Снежана Пупић, психолог 

Јелена Цветић, наставница 
теоретских предмета Хелена 
Маринц, наставница виолине 
Јован Веселиновић, родитељ 

ученика у инклузији 

Записници са седнице 
наставничког већа и тима 

БРОЈ ОДРЖАНИХ 
САСТАНАКА 

4 Записници са састанака тима 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПЛАНА И 

ПРОГРАМА 

Једна планирана активност за 
школску 2020/2021. године није 

реализована. 

Годишњи план активности, 

Записници са састанака Тима,  

Педагошког колегијума, 

педагошка документација 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПЛАНА И 
ПРОГРАМА 

Одступање од реализације је било у 
мањој мери, услед обавезе 

спровођења превентивних мера 
условљених епидемијом 

коронавируса 
 

Школска документација 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.годину 

В
р

ем
е

 

АКТИВНОСТИ 
носиоци 
активности 

начин 
реализације 

задаци/ 
остварност циљева 

учесници докази 

0
1

.1
0

.2
0

2
0

. 

  

- Конституисање Тима за 

инклузивно образовање 

-Усвајање Плана рада 

Тима за ИО за школску 

2020/21.год 

Координатор 
Тима за ИО 
 

- Састанак Тима за 
ИО 
 

-Усвојен План рада 
тима за ИО, Тим је 
конституисан, 
чланови су упознати 
са активностима 
рада Тима 

 
Тим за ИО 

Записник 
са 
састанка 
Тима за 
ИО 
 

О
кт

о
б

ар
 2

0
2

1
. 

 

Обавештавање чланова 
Тима о ученику првог 
разреда СМШ, В.В, који ће 
се од ове школске године 
образовати по 
инклузивном програму. 
-Предузете су следеће 
мере: састанак са 
психологом ОШ „Исидора 
Секулић“, Миром Паул , 
ради прикупљања 
информација о  
карактеристикама 
ученика; састанак ПП 
службе са разредним 
старешином 1.разреда  и 
осталим старешинама 
СШ, ради преношења 
добијених информација, 

ПП служба, 
разредни 
старешина, 
чланови 
Тима 

- Састанак са 
психологом ОШ 
“Исидора 
Секулић” у 
Панчеву, састанак 
са РС првог 
разреда СШ и РС, 
састанак са 
родитељима 
ученика В.В 
онлајн 
комуникација са 
наставницима ОВ 
првог разреда СШ, 
посета часовима, 
разгобор РС и ПП 
службе са 
родитељима 
ученика. 

- Тим је обавио 
активности 
неопходне за 
прикупљање 
података о ученику 
и стратегији даљег 
рада са њим. 

Чланови 
Тима, 
чланови ОВ 
првог 
разреда 
 

Записник 
са 
састанка 
Тима за 
ИО, 
документ
ација ПП 
службе 
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разговор РС са 
одељењем; подела 
онлајн образаца 
наставницима 1. разреда 
СШ  за праћење 
напредовања ученика; 
посете часовима 1. 
разреда СШ (током 
године - часови солфеђа, 
физике, хармоније, 
веронауке); онлајн 
састанак са наставницима 
1. разреда, као и 
разговор са мајком и 
оцем ученика. 

3
1

.1
0

.2
0

2
1

. - Израда 
Индивидуализованог 
начина рада за ученика 
Г.М. 4.разреда СШ из 
предмета хармонија. 

Педагог, 
предметни 
наставник, 
родитељ 
ученика 

Допуна  
педагошког 
профила за 
ученика и 
састављање 
индивидуализо-
ваног начина рада 
из предмета 
хармонија 

Тим за ИО, 
предметни 
наставник и 
родитељ је упознат 
са са садржајем ИНР 

Тим за ИО 

Педагошка 
докуме- 
нтација, 
записник са 
састанка 
Тима за ИО 

о
кт

/н
о

ве
м

. 2
0

2
1

. 

- Израда 
Индивидуализованог 
начина рада (ИНР) за 
ученика В.В. 1.разреда 
СШ, у сарадњи са 
предметним 
наставницима , 
родитељем и ОС (учешће 
у изради педагошког 
профила и плана мера 
индвидуализације) 

Педагог, 
предметни 
наставник, 
родитељ 
ученика 

Састављање 
педагошког 
профила за 
ученика и 
индивидуализо-
ваног начина рада 
из већине 
предмета 

Тим за ИО, 
предметни 
наставник и 
родитељ је упознат 
са са садржајем ИНР 

Тим за ИО 

Педагошка 
докуме- 
нтација, 
записник 
са 
састанка 
Тима за 
ИО 

ја
н

уа
р

.2
0

2
2

. 

Евалуација 
Индивидуализованог 
начина рада за ученика 
4.разреда СШ, Г.М. на 
крају првог полугодишта 
2021/2022.год. 

Педагог, 
предметни 
наставник 

Вредновање 
степена 
остварености 
свих  
прилагођених 
мера 
индивидуализа
ције (метода 
рада, 
материјала и 
учила, начина и 
оцењивања 
ученика) 

Тим за ИО и 
родитељ је упознат 
са са евалуацијом 
ИНП на крају 1. 
полугодишта 

Тим за ИО 

Педагошка 
докуме- 
нтација, 
записник 
са 
састанка 
Тима за 
ИО 

Ја
н

уа
р

 2
0

2
2

. 

Евалуација 
Индивидуализованог 
начина рада за ученика1. 
разреда СШ, В.В. на крају 
првог полугодишта 
2021/2022.год. 

Педагог, 
предметни 
наставници 

Вредновање 
степена 
остварености 
свих  
прилагођених 
мера 
индивидуализа
ције 

Тим за ИО и 
родитељ је упознат 
са са евалуацијом 
ИНП на крају 1. 
полугодишта 

Тим за ИО 

Педагошка 
докуме- 
нтација, 
Записник 
са 
састанка 
Тима за 
ИО 
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2
6

.0
1

.2
0

2
2

, 
Предлог Тима за ИО и 

усвајање ИОП -а 1 за 

ученика 1.разреда СШ, В.В, 

из предмета српски језик и 

књижевност, математика и 

хармонија за 2. 

полугодиште 2021/2022.год 

од стране Педагошког 

колегијума. 

Педагошки 
колегијум 

Седница 
Педагошког 
колегијума 

На предлог Тима за 
ИО, усвојен ИОП 1 за 
ученика В.В. 

Чланови 
Педагошког 
колегијума, 
Тим за ИО 

Записник са 
састанка 
Педагошког 
колегијума 
и 
педагошка 
документа 
ција 
 
 

3
0

.0
5

.2
0

2
2

. 

- Израда плана активности 

и исхода у оквиру ИОП 1 -  

План појачаног васпитног 

рада са одељењем првог 

разреда СШ и учеником  

В.В, на основу Плана 

заштите и сарадње са 

Тимом за заштиту од ДНЗЗ 

ПП служба, 
РС 1. разреда 
СШ, 
Тим за 
заштиту од 
ДНЗЗ 

Састанак Тима 
за заштиту од 
ДНЗЗ, састанак 
Тима за ИО, 
разговори са 
ученицима 
(индивидуални 
и групни), 
родитељима. 

- Развијање свести 
код ученика о 
ризицима и 
последицама 
злоупотребе ИТ и 
исправности 
сопствених 
поступака према 
другима. 

Тим за ИО, 
ученици 1. 
разреда СШ, 
родитељи 

Записник са 
састанка 
Тима за 
ДНЗЗ, ИО, 
родитељск. 
састанка, 
педагошка 
документа- 
ција 

ју
н

 2
0

2
2

. 

Евалуација ИОП 1 за 
ученика првог разреда 
СШ, В.В. и 
Индивидуализованог 
начина рада  за ученика 
четвртог разреда СШ, 
Г.М,   на крају другог 
полугодишта 
2021/2022.год. 

Педагог, 
предметни 
наставник 

Вредновање 
степена 
остварености 
свих  
прилагођених 
мера 
индивидуализа
ције и исхода у 
оквиру ИОП 1. 

Тим за ИО је упознат 
са са евалуацијом 
ИНП  и ИОП 1 на 
крају 1. 
полугодишта. 

Тим за ИО 

Записник са 
састанка 
Тима за ИО, 
педагошка 
документа 
ција 

 
 
 
 
ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ШКОЛСКА 2021/22 
 
Чланови тима: 
Јелена Кнежевић – координатор 
Снежана Пупић 
Маријана Михајловић 
Зорица Бекуов – Брњеварац  
 
Образовање усмерено на развој компетенција ученика је образовање које је засновано на 
развоју знања и вештина које ученику омогућавају да стечена знања примени у различитим 
животним ситуацијама, како личним тако и професионалним у каснијим годинама живота. 
Један од приступа који омогућава развој компетенција ученика је и међупредметни приступ 
настави и учењу, приступ који превазилази границе појединачних наставних предмета, 
приступ који омогућава да се једна појава, појам, проблем, догађај сагледа из угла 
различитих наставних предмета, тј. наука и научних дисциплина. 
Пракса потврђује да се  управо овај приступ показује као најповољнији за развој 
компетенција ученика, за њихово оспособљавање да научено примене на квалитетан и 
ефикасан начин, да разумеју шта све могу да учине  са чињеницама које знају и како могу 
да их користе за решавање неког проблема у конкретној животној ситуацији.  
С обзиром на то да континуирана усмереност ка међупредметним компетенцијама 
доприноси ангажованијем комбиновању знања и вештина значајних за различите  
друштвене ситуације, све планиране активности у школској 2021/2022. години су имале за 
циљ пре свега сарадњу и координацију активности више наставника, односно предмета, на 
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часу или у  оквиру ваннаставних активности,  ради подизања квалитета знања, боље 
мотивације код ученика као и подстицање ученика на функционалнију примену стечених 
знања и вештина.  Током ове школске године (2021/2022.) одржана су два састанка чланова 
тима, а на реализацију планираних активности и пројеката је свакако утицала тренутна 
епидемиолошка ситуација, као и тиме условљена иначе специфична организација наставе и 
ваннаставних активности у школи. 
 
Планиране активности: 

-Комбиновани часови – интегративни приступ настави ради целовитог учења одређених 

садржаја ( хармонија, музички облици, књижевност, историја музике, страни језици, 

инструментални одсек, пп служба, чланови тима ) 

-Округли сто – радионице –  Трема и како је превазићи“ (пп служба) 
-Пројекције филмова –  “Tалас” (психологија, социологија, грађанско васпитање ) „Додирни 
звук: Музичко путовање Евелин Глени“ ,  „Две руке: Прича о Леону Флајшеру“ ( клавирски 
одсек, психологија ) 
-Тематски концерти – извођење композиција одређеног композитора, групе композитора 
или одређене епохе уз приказ историјских чињеница као и анализе, уз активно учешће 
ученика под менторством наставника различитих наставних предмета ( инструментални 
одсек, историја музике, хармонија, музички облици, књижевност..) 
-„Представе концерти“ –интерактивни концерти који би уз музичко-сценски приказане 
садржаје подстакли најмлађе ученике да лакше разумеју и примењују теоретска знања на 
свом инструменту 
-Развој вештина комуникације и одговорног учествовања у друштву – пружање подршке и 
подстицање ученика на учествовање у различитим ваннаставним и ваншколским 
активностима од друштвеног значаја  

 

Реализоване активности: 

- Наступ Димитрија Јоцића, ученика Музичке школе „Јован Бандур“ у класи проф. 

Марије Лигети Балинт, у Галерији савремене уметности на отварању изложбе 

слика и цртежа „Акт“ Небојше Јоцића, на ком је извео своју композицију „Ротар“. 

(клавир/композиција/хармонија у корелацији са ликовним садржајем) 

- Пројекција филма „ Талас“ – ученици трећег разреда СМШ су имали прилику да 

погледају филм „Талас“ и учествују у дискусији о аутократији, аутократском 

уређењу, формирању групе која функционише као аутократска и 

последицама по чланове и вођу. Основна идеја је била да се  ученици наведу 

да са различитих становишта размисле о друштвеним уређењима али и да 

уоче карактеристике односа међу људима. ( психологија ) 

- “Новогодишња дружења” – у оквиру појединих класа уприличене су креативне 

новогодишње радионице. Ученици су правили украсе за учионицу, цртали и правили 

честитке, а све је то допуњено свирањем и певањем. Организатори ових активности 

су биле проф. Јелена Јеловац (17.12.2021), Маја Бошковић Новицки (22.12.2021), 

Габриела Динић (23.12.2021) и Јелена Кнежевић (20.12.2021). ( клавирски одсек ) 

- „Ускршњe радионице“ -  ученици Музичке школе „Јован Бандур“у Панчеву, су у 

току априла осликавали плакат за ускршње празнике на часовима веронауке. 
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Поред ђака матичне школе, сличне активности су имали и ученици наше школе 

у Банатском Новом Селу. (веронаука) 

- Подстицање друштвене одговорности и предузетништва:  

а) Континуирано представљање наших младих музичких талената на порталу 
013info.rs, за који пише Реља Јарковачки, ученик наше школе. 
б) У оквиру програма обележавања Дечје недеље, која за циљ има скретање пажње 
јавности на децу и младе,  на потребе и права деце и младих у породици, друштву и 
локалној заједници, на њихова права да одрастају у што бољим условима, на једнаке 
шансе за развој и остварење свих својих потенцијала, 05.10.2021. одржан је концерт 
ученика Музичке школе "Јован Бандур". Пригодним програмом представили су се 
ђаци различитих смерова на платоу испред Музичке школе. 

 

До краја августа  планирано је одржавање последњег састанка чланова тима за школску 
2021/22. годину, на ком ће се направити нацрт плана рада и активности за наредну 2022/23. 
годину, који ће поред  реализације планираних, а неоставрених циљева и активности од ове 
године укључити и  нове, у циљу постизања  целовитијег  учења и квалитетнијег знања код 
ученика. 

Координатор 

Јелена Кнежевић 
 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ - ШКОЛСКА 2021/22.ГOДИНУ 
 

  ДОКАЗИ 

РУКОВОДИЛАЦ 
ТИМА 

Снежана Пупић, психолог 
Записници са седница 

наставничког већа 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Михајло Јовић, директор 
Татјана Стојиљковић, професор соло 

певања 
Марија Лигети Балинт, професор 

клавира 
Вера Царина, шеф одсека за соло 

певање 
Татјана Николић, педагог 
Снежана Пупић, психолог 

Андреа Киш, члан парламента 
Рената Љиљак, члан Савета родитеља 

Записници са седнице 
наставничког већа и 

тима 

БРОЈ ОДРЖАНИХ  
САСТАНАКА 

4 
Записници са 

састанака тима 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 
И ПРОГРАМА 

Све планиране активности су 
реализоване. 

 

Годишњи план 
активности, Записници 

са састанака тима, 
остало 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 

И ПРОГРАМА 

 
Није било 

 

Школска 
документација 
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ИЗВЕШТАЈ О  АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. годину 
В

р
ем

е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

АКТИВНОСТИ 
носиоци 
активност
и 

начин 
реализације 

задаци/ 
оствареност 
циљева 

учесниц
и 

докази 

С
еп

те
м

б
ар

 2
0

2
1

. 

Конституисање 
тима за 
самовредновање 
и вредновање 
рада школе,  

Чланови 
тима  

Реализација 
састанка 
тима 

Одабир кључне 
области у којој ће 
се спровести 
самовреновање, 
Одређивање 
узорка који ће 
учествовати,  
Припрема 
материјала за 
прикупљање 
података,  

Чланови 
тима  

Записник са 
првог 
састанка  
тима  

Н
о

ве
м

б
ар

 и
 д

е
ц

ем
б

ар
 2

0
2

1
. 

Самовредновање 
кључне област 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА;  
Формирање 
електронског 
облика упитника 
за наставнике, 
ученике и 
родитеље – 
GOOGLEFORMS 
Дистрибуција 
упитника путем 
GoogleForms 
ученицима, 
наставницима и 
родитељима и 
договор о 
прављењу 
акционог плана 
на основу 
резултата 

ПП 
служба 

Анкетирање 
наставника, 
ученика и 
родитеља о 
степену 
задовољства 

Припрема Гугл 
формс упитника,  
реализација 
анкетирања, 
обрада и анализа 
података, 
приказ/објављив
ање добијених 
резултата 

Наставн
ици, 
ученици 
и 
родите
љи 
СМШ 

Попуњене 
анкете, 
извештај о 
спроведено
м 
анкетирању, 
Записник са 
2. састанка 
тима за 
самовредно
в. 

Ја
н

уа
р

 2
0

2
2

. 

Финализација 
акционог плана 
формираног на 
основу резултата 
анкетирања 
наставника, 
ученика и 
родитеља у вези са 
кључном области 
ПОДРШКА 
УЧЕНИЦИМА 
 

ПП 
служба 

Формирање  
акционог 
плана на 
основу 
резултата 
анкетирања 
наставника, 
ученика и 
родитеља у 
вези са 
кључном 
области 
ЕТОС 

Одабир 
активности које 
ће се спровести 
како би се 
унапредио рад 
школе у оним 
областима за које 
се покаже да 
захтевају 
побољшање 

Чланови 
тима за 
самовре
днов. 

Записник са 
3. састанка 
 тима за 
самовредно
в. 
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Представљање 
резултата 
самовредновања 
на састанку савета 
родитеља 

психолог 

Указивање 
на то какво 
је 
истраживањ
е 
спроведено, 
добијени 
резултати и 
план 
активности 
које ће се 
спровести 
као мера 
унапређења 

Чланови 
упознати са 
радом тима и 
самовредновања 
предвођене 
кључне области 

Психоло
г, 
чланови 
савета 
родите
ља, 
директо
р 

Записник са 
састанка 
савета 
родитеља 

кр
ај

  1
. и

  2
. п

о
л

уг
о

д
и

ш
та

 

Вредновање 
кључне области  
ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

ПП 
служба 

Прикупљањ
е извештаја/ 
података од 
шефова 
одсека у 
вези са 
радом у 
току 
полугодишт
а/ школске 
године, 
 

Анализа 
извештаја 
шефова одсека о 
успеху ученика, 
разматрање 
могућих измена у 
циљу 
побољшања 

Чланови 
тима за 
самовре
днов 

Записници 
са одржаних 
наставнички
х већа на 
крају 1. и 2. 
полугодишта 

 
Акциони план за самовредновање спроведено у децембру 
 
ОБЛАСТ ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Подручје вредновања: Брига о ученицима 
Упитници направљени у Гугл формс формату, постали линкови. 
Испитаници: ученици (54 попуњена формулара), родитељи (174) и наставници (42). 
Тврдње су углавном оцењене са „тачно“ (код свих тврдњи и код свих група испитаника 
више од 50%) и „у већој мери тачно“. Узимајући то у обзир, за израду акционог плана смо 
одабрали тврдње које су у више од 15 % случајева биле оцењиване са „у мањој мери тачно“ 
и то су следеће:  
 
Код ученика: тврдње број 2, 4 и 5 (табла – предлог број 1) и 6 и 7 (рад на ЧОС овима – 
предлог број 2) 
Код родитеља: тврдње број 2 (14,4%) – дистрибуција материјала родитељима (предлог број 
3) 
 
ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ:  

1. Направити промене на огласној табли у шок соби и ажурније постављати 

информације (носилац активности: пп служба - могућност постављања садржаја који 

би допринели бољој размени информација), осим огласне табле интензивирати 

размену информација преко вибер групе Ученички парламент 

 
2. Интензивирати рад са одељењским старешинама, давати идеје за рад на ЧОЗ-овима, 

посебно представити делове из Статута који се односе на ученике (права и обавезе, 

лакше и теже повреде...) 
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3. Схематски приказ поступака у случају сумње на насиље или насиља (3 схеме), 

информације о безбедности ученика – дистрибуирати родитељима или им учинити 

доступније 

 

ТИМ ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ - ШКОЛСКА 2021/2022.ГOДИНУ 
 

  ДОКАЗИ 

РУКОВОДИЛАЦ 
ТИМА 

Миона Царан Марков, наставница 
виоле и виолине 

Записници са седница 
наставничког већа 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Поповић Војкан, наставник виолине 
Шаму Киш, наставник кларинета 

Петровић Грацијан, наставник 
теоретских предмета 

Небригић Миљана, наставница 
теоретских предмета 

Стевановић Петар, наставник трубе 
Невена Бранковић, корепетитор 

Записници са седнице 
наставничког већа и 

тима 

БРОЈ ОДРЖАНИХ  
САСТАНАКА 

2 
Преписка путем 

мобилне апликације 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 
И ПРОГРАМА 

Планиране активности у оквиру тима за 
нису реализоване. 

Школска 
документација 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 

И ПРОГРАМА 

Одступања  од  реализације Плана и 
програма рада Тима у току ове школске 

године је било због целе ситуације са 
ковидом и ограничењима. 

Школска 
документација 

 
ИЗВЕШТАЈ О  АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022.годину 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

АКТИВНОСТИ 
носиоци 
активности 

начин 
реализације 

задаци/оствареност 
циљева 

учесници 
докази 
 

0
9

.2
0

2
1

. 

Конституисање 
тима за спортско-
рекреативне 
активности 
 

Чланови 
тима за 
спортско-
рекреативне 
активности 

Реализација 
састанка 
тима 

Договарање око 
могућих одржавања 
спортиских 
активности, у 
зависности од 
ситуације са 
Ковидом 

Чланови 
тима за 
спортско-
рекреативне 
активности 

Записник са 
првог 
састанка 
тима за 
спортско-
рекреативне 
активности 

2
2

.0
6

.2
0

2
2

. 

Сумирање 
реализације плана 
и програма за 
2021/2022. 
Планирање 
активности за 
2022/2023. 

Чланови 
тима за 
спортско-
рекреативне 
активности 

Реализација 
састанка 
тима 

Планиране 
активности у оквиру 
тима за школску 
2021/2022. године 
нису реализоване 
због ситуације са 
ковидом. 
Направљен план за 
школску 2022/2023.  

Чланови 
тима за 
спортско-
рекреативне 
активности 

Преписка 
остварена 
путем 
мобилне 
апликације 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА 
- ШКОЛСКА 2021/22.ГOДИНУ 

 

  ДОКАЗИ 

РУКОВОДИЛАЦ 
ТИМА 

Снежана Пупић, психолог 
Записници са 

седница 
наставничког већа 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Татјана Ковјанић, проф. српског 
језика и књижевности 

Јелена Јеловац, проф. Клавира 
Татјана Николић, педагог 
Михајло Јовић, директор 

Олгица Трајковић,члан савета 
родитеља 

Јелена Антевски (4. р. СМШ), 
парламент 

Јасмина Станковић, члан школског 
одбора 

Снежана Пупић, психолог 

Записници са 
седнице 

наставничког већа и 
Тима 

БРОЈ ОДРЖАНИХ  
САСТАНАКА 

6 
Записници са 

састанака Тима 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПЛАНА И ПРОГРАМА 

Све планиране активности су 
реализоване 

Годишњи план 
активности, 

Записници са 
састанака Тима, 

фотографије, 
документација 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПЛАНА И ПРОГРАМА 
Није било одступања 

Школска 
документација 

 

ИЗВЕШТАЈ О  АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022.годину 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

АКТИВНОСТИ 
носиоци 
активност
и 

начин 
реализације 

задаци/ 
оствареност 
циљева 

учесници 
докази 
 

се
п

те
м

б
ар

 

Конституисање 
тима за 
заштиту од 
насиља, 
занемаривања 
и злостављања  

Координат
ор  

тима  

Састанак  

Анализа и 
усвајање 
плана рада 
тима 

Чланови 
тима 

Записни
к  
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С
еп

те
м

б
ар

 2
0

2
1

. 
Подсећање на 
/упознавање 
са/ мерама 
заштите 
здравља 
ученика од 
Ковид-19 на 
родитељским 
састанцима на 
почетку 
школске 
године  

Разредне 
старешине 

Дељење 
информација 
о мерама које 
ће бити 
спровођене у 
школи, а у 
вези са 
превенцијом 
од 
коронавируса
.  

Ученици и 
родитељи, 
као и сви 
укључени у 
живот школе 
се понашају 
у складу са 
мерама које 
прописује 
Министраств
о просвете, 
науке и 
технолошког 
развоја 

Разредне 
старешине, 
родитељи 
ученика 

Записни
ци са 
родитељ
ских 
састанак
а 

П
о

сл
ед

њ
а 

ср
ед

а 
у 

ф
е

б
р

уа
р

у 

Обележавање 

Међународног 

дана борбе 

против 

вршњачког 

насиља: 

Дан розе 

мајица 

 

ПП 
служба,  

Штампање и 
постављање 
пригодних 
постера на 
огласне табле 
у школи 

Прослеђивањ
е мејлова 
члановима 
Парламента 
са причом о 
розе 
мајицама 
(како је 
настало и шта 
се тиме 
обележава)  

Обавештава
ње ученика 
о важности 
препознава
ња и 
реаговања 
на насиње и 
указивање  
на значај 
креативност
и у 
проналажењ
у начина 
реаговања 

ПП служба, 
ученици 

Преписк
а 
остварен
а путем 
мејлова, 
мобилни
х 
апликац
ија и сл. 

Фотогра
фије 
огласних 
табли са 
постери
ма  

М
ај

 2
0

2
2

. 

Уважавање 
различитости - 
спровести 
активност која 
ће за циљ 
имати 
указивање на 
значај 
толеранције 

Психолог 

Пројекција 
филма 
"Талас" на 
часовима 
психологије 
 

Обзиром да 
је филм о 
аутократији, 
формирању 
групе која 
функциони
ше као 
аутократска 
и 
последицам
а по 
чланове и 
вођу, добар 
је начин да 
се ученици 
наведу да 
размисле о 
друштвеним 
уређењима, 
али и да 
уоче 
карактерист
ике односа 
међу 
људима 

Ученици 3. 
разреда 
СМШ 

есДневн
ик   
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н
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ИНТЕРВЕНТНЕ 
АКТИВНОСТИ, 
спровођење 

активности које 
за циљ имају 
реаговање на 

сумњу на 
насиље, 

злостављање, 
занемаривање 

и 
дискриминациј

у 

Тим 

-Вођење 
састанака, 

- Учествовање 
у корацима/ 
поступцима, 

- Примена 
правилника о 

протоколу 
поступања у 
установи у 

одговору на 
насиље, 

злостављање 
и 

занемаривањ
е, 
- 

Представљањ
е делова 

правилника 
ученицима и 

наставницима
, 

-Вођење 
документациј

е, 
-Остало 

 

Наставници, 
ученици и 
родитељи 

упознати са 
Протоколом, 
примењени 

кораци 
предвођени 
протоколом, 
направљени 

планови 
заштите, 

евалуација 
планова 
заштите 

Чланови 
тима и сви 
укључени у 

Записни
ци са 

састанак
а тима 

 

 
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ - ШКОЛСКА 2021/2022.ГOДИНУ 

  ДОКАЗИ 

КООРДИНАТОР 
ТИМА 

Хелена Маринц 
Записници са седница 
наставничког већа 

ЧЛАНОВИ ТИМА 
Рамона Димитријевић Балаћ                                                
Ана Ђурић 

Записници са седнице 
наставничког већа и 
тима 

БРОЈ ОДРЖАНИХ  
САСТАНАКА 

2 
Преписка остварена 
путем мобилне 
апликације 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И 
ПРОГРАМА 

По плану рада Тима, а у складу са мерама 
предузетим због ковид епидемије, 
запослени су похађали два онлајн семинара 
које је реализовао ОКЦ из Бора и то : 
„Музика уз помоћ рачунара“ ( 32 
наставника) и „Настава у облаку“ (31 
наставник) 

Школска документација 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И 
ПРОГРАМА 

 
Одступања од реализације Плана и 
програма рада Тима у току ове школске 
године није било, односно, због  ситуације 
са ковид епидемијом рад је прилагођен 
ограничењима због којих је било могуће 
пратити онлајн стручна усавршавања. 

Школска документација 
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ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ - 2021/2022. 
 

Током прошле школске године школа је остварила бројне концертне и такмичарске 
активности. Одржано је много интерних и јавних часова, од прошле године отворених за 
посету публике, концерата класе, дипломских концерата који су такође били отворени за 
посету публике први пут од почетка пандемије у сали школе, као и бројни наступи у 
културним установама као што су Културни центар Панчева, Народни музеј, Народна башта, 
католичка црква Светог Карла Боромејског у Панчеву и бројне манифестације на платоу 
испред општине. 

 
Дан школе свечано је обележен целовечерњим концертом у сали Културног центра где су 
се представили ансамбли школе: хорови и оркестри ниже и средње школе, музичко 
забавиште као и интернационално награђивани камерни дуо “Principesse” у класи проф. 
Вере Царине. Манифестацију су испратили бројни медији и цео снимак се могао пратити 
онлајн на друштвеним платформама. 
 
После више низа година, у организацији дикретора Михајла Јовића, заменице директора 
проф. Вере Царине и проф. хора и оркестра СМШ Јелене Миљевић одржан је целовечерњи 
концерт оркестра и хора средње музичке школе у цркви Светог Карла Боромејског, чиме је 
не само отворена сарадња са новим простором за концерте већ је концерт привукао велики 
број слушалаца који су имали прилику да чују неке од најзначајнијих дела класичне музике 
као што су делови из Моцартовог Реквијема и "Зиму" из Вивалдијевих "Годишњих доба". 
Сарадња са медијима је продубљена, те је сваки значајнији наступ испраћен прилогом ТВ 
Панчева или вестима у онлајн новинама као што су 013.инфо, Здраво Панчево и 
други.Директор и професори школе дали су бројне интервјуе за ТВ Панчево који су 
употребљени касније у прилогу о концерту као што су Светосавска академија 27. јануара у 
Културном центру Панчева, целовечерњи концерт хора и оркестра средње музичке школе у 
цркви Светог Карла Боромејског и други, а објављен је и чланак у листу "Панчевац" у новом 
смеру у школи и раду школе уопште који је дао директор школе Михајло Јовић. 
Значајан подухват у прошлој школској години био је промовисање новог смера у школи: 
музичка продукција. Рад на промоцији рађен је у сарадњи тима за маркетинг и ПП службе 
које су осмислиле текст за опис смера који је постављен на сајт школе. 
 
Сајт школе се од ове године редовно ажурира са свим актуелним информацијама што 
додатно олакшава ученицима и родитељима праћење наставе, такмичења, концертних 
активности, а исто тако пружа све потребне информације заинтересованима за упис у 
музичку школу. 
 

Координатор тима за маркетинг, 
проф. Јелена Миљевић 
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TИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ -  

ШКОЛСКА 2021/22. ГOДИНУ 
 

  ДОКАЗИ 

РУКОВОДИЛАЦ 
ТИМА 

Снежана Пупић, психолог Записници са 
седница 
наставничког 
већа  

ЧЛАНОВИ ТИМА Тања Барабаш, наставница 
теоретских предмета 
Борјана Стражмештеров, 
наставница виолине 
Татјана Николић, педагог 
Михајло Јовић, директор 
Снежана Пупић, психолог 

Записници са седнице 
наставничког већа и 
тима за ПО 

БРОЈ ОДРЖАНИХ  
САСТАНАКА 

2 
 

Записници са састанака 
тима за каријерно 
вођење, преписка 
остварена путем 
мејлова, мобилних 
апликација и сл. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 
И ПРОГРАМА 

Све планиране активност за 
школску 2021/2022. године су 
реализоване 

Годишњи план 
активности, Записници 
са састанака тима, 
фотографије, пано у холу 
школе, документација 

ОДСТУПАЊА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 
И ПРОГРАМА 

Није било одступања 
 

Школска документација 

 
ИЗВЕШТАЈ О  АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022.годину 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

АКТИВНОСТИ 
носиоци 
активност
и 

начин 
реализације 

задаци/остваре
ност циљева 

учесниц
и 

дока
зи 
 

се
п

те
м

б
ар

 Конституисање тима 
за каријерно вођење  

Координат
ор тима  

Састанак  Анализа и 
усвајање плана 
рада тима 

Чланови 
тима 

Д
о

ка
зи
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д
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н
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Саветодавни 
разговори са 
ученицима у циљу 
адекватног одабира 
следећег корака у 
образовању 

ПП 
служба, 
тим за 
каријерно 
вођење 

Индивидуална 
саветовања са 
психологом и 
педагогом.   
 
Коришћење 
делова 
упитника „А 
шта ћеш ти да 
упишеш?“, 
ауторке  Ирене 
Кљајевић 

Давање 
информација о 
могућностима 
наставка 
школовања или 
унапређења 
професионалног 
живота 

Ученици 
4. 
разреда 
СМШ 

Д
о

ку
м

ен
та

ц
и

ја
 П

П
 с

л
уж

б
е

, 

П
о

п
уњ

ен
и

 у
п

и
тн

и
ц

и
, 

 

У
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о
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 ш
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л
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е 
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д
и

н
е

 

Образовни рад са 
ученицима на тему 
како написати CV и 
која је његова сврха 
и значај, како 
написати пропратно 
и мотивационо 
(разговор и давање 
материјала у форми 
PowerPointпрезента
ције за помоћ при 
писању CV-ја). 

Наставниц
а 
грађанско
г 
васпитања 

Реализација 
презентације у 
оквиру 
школског часа 

Планирање и 
организација 
часа на којем се 
реализује 
предавање, 
Обавештавање 
ученика, 
Реализација 

Ученици 
3. 
разреда 
СМШ 

Д
н

ев
н

и
к,

  

У
 т

о
ку

 ш
ко

л
ск

е 
го

д
и

н
е

 Упућивање ученика 
на сајт Националне 
службе за тржиште 
рада, представљање 
сајта ученицима, 
помоћ при проласку 
кроз сајт 

ПП 
служба, 
тим за 
каријерно 
вођење 

Индивидуална 
саветовања са 
психологом и 
педагогом.   
 

Преузимање 
најадекватнијих 
информација о 
могућностима 
наставка 
школовања или 
унапређења 
професионалног 
живота 

Ученици 
4. 
разреда 
СМШ 

Д
о

ку
м

ен
та

ц
и

ја
 П

П
 

сл
уж

б
е,

 

2
4

. м
ар

т 

ПРОМОЦИЈА СТУДИЈА 
МУЗИКОЛОГИЈЕ 
ПРЕДАВАЊЕ - Катедра 
за музикологију 
Факултета музичке 
уметности 
Универзитета 
уметности у Београду 
 
 

Предавачи 
су 
професори 
са ФМУ 
 

Предавање Предавање за 
циљ има да се 
ученици СМШ 
детаљније 
упознају са 
специфичности
ма бављења 
музикологијом 
као професијом, 
условима за 
упис на основне 
студије, 
начином 
студирања и 
могућностима 
запослења 
након 
завршених 
студија. 

Ученици 
2. и 3. 
Разреда 
СМШ 

Д
о

ку
м

ен
та

ц
и

ја
 П

П
 с

л
уж

б
е,

 

ф
о

то
гр

аф
и

је
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3
. м

ар
т 

и
 9

. м
ар

т 
Успешно спроведена 
припрема за пилот 
матуру:  

А) Предавање о 
спровођењу 
државне матуре 
(03.03) и разговор у 
потенцијалним 
проблемима  

Б) У складу са 
дописом обављен 
је разговор са 
ученицима (09.03. у 
13.00) који ће 
учествовати у 
другом 
пилотирању 
државне матуре, 
као и са будућим 
матурантима који 
ће први полагати 
државну матуру (2. 
и 4. р. СМШ) 
 

- Успешна реализација 
пилотирања матуре за 
српски и енглески 
језик. Матура је 
спроведена у 
просторијама Школе 
од 5. до 8. априла.  

Стручни тим 
Пројекта 
државне 
матуре 

ЗООМ састанак Наставници и 
ученици: 
- Упознати са 
плановима, 
начину 
функционисања 
матуре за две 
године,  
- Упознати са 
детаљима 
спровођења 
пробне матуре,  
- Учествовали у 
расправи/ 
процесу 
дефинисања 
решења на 
проблеме 
техничке 
природе који би 
могли да се јаве 
у спровођењу 
матуре итд.  

Одабран
и 
наставни
ци и 
ученици 

Ш
ко

л
ск

а 
д

о
ку

м
ен

та
ц

и
ја

 

 
 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
 
1. У школској 2021/2022. години Тим за обезбеђење квалитета и развој школе састао се 
више пута у складу са предвиђеним планом: 
              - 27.08.2021 
              - 20.11.2021 
              - 06.02.2022 
              - 28.06.2022 
2. Утврђено је да сви Тимови и Активи школе раде по плановима и програмима датим у 
Годишњем плану, као и да се  међусобно усклађују и сарађују. 
3. Одржан је стандард у броју интерних часова и јавних школских часова, а до овог закључка 
се дошло на основу увида у извештаје  актива и свеске за интерну наставу. Од марта месеца 
2022. год, , на основу препорука Тима за праћење и координисање примене превентивних 
мера у раду школе, дозвољен је улаз публике  интерне часове и концерте,  без ограничења 
у броју пратилаца. 
4. У школи су одржана школска такмичења по одсецима, а школа је била и организатор и 
домаћин такмичења соло певача и камерних ансамбала „Мира Топаловић“, такмичења  за 
тамбуру  и мандолину „Макса Попов“, као и првог међународног такмичења гитаре  у 
Панчеву. 
5. Тим за самовредновање  је спровео истраживање у области - подршке ученицима, на 
основу кога  је Тим за развојно планирање израдио Акциони план.. 
6. Добијена је дозвола за отварање издвојеног одељења наше школе у Долову 
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7. Отворено је нови одсек - одсек за дизајн звука. 
8. Услова рада школе су  значајно побољшани: 
-репариран је један контрабас 
-купљен је један пијанино, Каваи 
-купљене су три клавијатуре 
-репарирано је виолончело 
-купљена је мала хорна 
-поправљени су сви гудачки инструменти и за све су купљене нове жице, кутије и гудала – 
комплетиран гудачки инструментаријум 
-купљена је труба ин Ц 
-купљена су два нова кларинета (од којих један уз донацију), Бифет 
- купљена 2 штампача, за психолога и библиотекарку 
- постављено 27 нових прозора 
- репарација улазне капије и фасаде, кречење ходника, концертне сале и зборнице 
 
9. У протеклој школској години и за ученике средње школе је уведен електронски дневник  
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЂAЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О  АКТИВНОСТИМА ЗА ШКОЛСКУ  2021/2022. годину 

В
Р

ЕМ
Е АКТИВНОСТ НОСИОЦИ НАЧИН  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОСТВАРЕНОСТ 
ЦИЉЕВА 

УЧЕСНИЦИ 

 

ДОКАЗИ 

 

Конституи-
сање Ђачког 
парламента,  

Разматрање 
Годишњег 
извештаја 
рада школе 
за школску 
2020/2021. 
годину 

Чланови  

парламента 
Састанак  

Ученици упознати 
са одредбама 
пословника о 
раду Ученичког 
парламента, 
упознати са 
Годишњим 
извештајем рада 
школе за 
претходну 
школску годину 

Чланови 
парламен
тапсихол
ог 

Записник  

  

ЧЛАНОВИ 
ЂАЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 

I разред сш II разред сш III разред сш IV разред сш 

Миленковић 
Тара 

Александар 
Станић 

Виктор 
Лалић 

Елизабета 
Јагица 

Ковач Тибор 
Андреа 

Киш 
Нина 

Стојановић 
Максим 
Крумес 

Мина 
Жунић 

Јелена 
Антевски 

Огњен 
Јањић 

Андреа Нађ 

ЧЛАНОВИ 
ПАРЛАМЕНТА 

– УЧЕШЋЕ У 
РАДУ ОРГАНА 
УПРАВЉАЊА, 

АКТИВУ И 
ТИМОВИМА 

Председник: Елизабета Јагица 
Заменик председника: Андреа Нађ 

Школски одбор: Елизабета Јагица и Андреа Нађ 

(четврти разред СШ) 

Актива за развојно планирање: Александар Станић 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања: Јелена Антевски 

Тим за самовредновање: Андреа Киш 

Тима за обезбеђење и развој установе: Елизабета Јагица 

БРОЈ 
ОДРЖАНИХ 
САСТАНАКА 

5 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
ПЛАНА И 

ПРОГРАМА 
Предвиђен план је реализован 
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Обележавањ

е 

Међународн

ог дана 

борбе 

против 

вршњачког 

насиља: 

Дан розе 

мајица 

 

ПП служба,  

Штампање и 
постављање 
пригодних 
постера на 
огласне 
табле у 
школи 

Прослеђива
ње мејлова 
члановима 
Парламента 
са причом о 
розе 
мајицама  

Обавештавање 
ученика о 
важности 
препознавања и 
реаговања на 
насиње и 
указивање  на 
значај 
креативности у 
проналажењу 
начина реаговања 

ПП 
служба, 
ученици 

Преписка 
остварен
а путем 
мејлова, 
мобилних 
апликациј
а и сл. 

Фотограф
ије 
огласних 
табли са 
постерим
а  

2
7

.0
1

.2
0

2
2

. 

1
5

.0
5

.2
0

2
2

. 

Обележавањ

е важних 

датума за 

Музичку 

школу 

(Школска 

слава, Дан 

школе) 

Руководств
о школе 

Учествовање 
у 
организациј
и и 
реализацији 
програма 
шкослких 
свечаности 

Партиципација 
ученика у 
школским 
дешавањима 

Руководс
тво 
наставни
ци, 
ученици 
школе, 
гости/ 
публика 

Извештај
и 
фотограф
ије, 
званична 
школска 
документ
а, чланци 
у 
локалним 
медијима 

То
ко

м
 ш

ко
сл

ке
 г

о
д

и
н

е
 

Учествовање 

у 

побољшава

њу рада 

школе; 

сагледавање 

проблема, 

налажење 

потенцијалн

их решења, 

учествовање 

у 

спровођењу 

акција 

Чланови 
парламента
, 

Иницирање 
разговора са 
разредним 
старешинам
а, ПП 
службом, 
организовањ
е састанака 

Сви актери у 
животу школе 
упознати са 
начином на који 
ученици виде 
школу, запослене, 
активности итд. 

Ученици, 
ПП 
служба, 
разредне 
старешин
е, 
наставни
ци, 
руководс
тво  

Записниц
и са 
састанака 
парламен
та 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Ваннаставне активности у музичкој школи су разноврсне и одвијају се у више области рада:

 - 

организација и реализација интерних часова одсека, јавни часови одсека и школе, 

концерти класа, матураната и концерти школе, наступи на свечаностима у организацији 

других институција или у организацији Школе у 

просторима ван школе, наступи на фестивалима, наступи на завршним (гала) концертима 

појединих такмичења, учешће ученика на такмичењима у земљи и иностранству (не само 

музичка такмичења); организација такмичења у школи; едукативни концерти за 

предшколце; сарадња са различитим 

организацијама у локалној заједници; посете Музеју науке и технике у Београду, учешће 

наставника у раду жирија на такмичењима. 

-гостовања у радио и телевизијским емисијама у Панчеву наставника и/или ученика с 

циљем презентовања рада и резултата рада Школе 

-спортско-рекреативне активности ученика и наставника, 

-заједнички наступи ученика и наставника, 

Због епидемиолошке ситуације у току школске 2020/21. године, многе активности које су 

претходних година биле реализоване нису биле оствариве. 

 

Септембар, 2022. 
 

Извештај школе сачинили: 
Татјана Николић – педагог 
Снежана Пупић – психолог 

мр Вера Царина – помоћник директора 


