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Лишна карта Шкпле 

 
 

Гпдина псниваоа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1948. 
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Ул. Кнеза Милпща бр. 5 
34000 Крагујевац 

 
Кпнтакт телефпни 

Fax 
034/305-136,   034/323-649 

Fax 034/305-135 
 

еmail адреса 
 

mskragujevac@gmail.com 
 

Интернет презентација 
 

www.mskragujevac.rs 
 

Директпр 
 

Светлана Стпјилкпвић 
 

Ппмпћници директпра 
 

 
Лидија Јевремпвић 

Миљан Белпица 
 

Секретар 
 

Јелена Јпвишић 
 

Брпј заппслених 
 

169 

 
Брпј ушеника 

 
1. 138 

 
Нивпи пбразпваоа 

 
Припремнп пдељеое 

Пснпвна музишка щкпла 
Средоа музишка щкпла 
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Пргани управљаоа Шкпле 

Шкплски пдбпр  

бр. име и презиме Представник 

1. Јпван Убпвић Шкпла - председник 

2.  Јелица Матић Шкпла 

3. Дущан Вушкпвић Шкпла 

4. Анита Ерић Градска сампуправа 

5. Александар Миленкпвић Градска сампуправа 

6. Нада Аксентијевић Градска сампуправа 

7. Снежана Васкпвић Рпдитељ 

8. Стеван Павлпвић Рпдитељ 

9. Ивана Премпвић Рпдитељ 

 

Савет рпдитеља  

Чланпви Савета рпдитеља за пснпвну щкплу 

бр. Име и презиме Представник пдсека 

1. Спаспјевић Пља           клавир 

2. Димић Милана                     хармпника 

3. Минић Драган                         гудаши 

4. Ивана Премпвић                        трзаши 

5. Савић Сузана                     дуваши 

6. Сакпвић  Катарина                сплп певаое 

Чланпви Савета рпдитеља за средоу  щкплу 

бр. Име и презиме Представник пдељеоа 

1. Герпски Сенжана                      1.МИ1 

2.  Карајпвић Јелена                        1.МИ2 

3. Маркпвић Владимир                            1.МП 

4. Милпщевић Гпран               2.МИ1 

5. Павлпвић Стеван                           2 МИ2 

6. Павлпвић Иван                     2 МС+МП 

7. Бегпвић Сузана                       3 МИ1 

8. Тпдпрпвић Александра                               3 МИ2 

9. Кашаревић Драгана                   3 МП+МС  

10. Стпјкпвић Светлана                  4 МИ 

11. Стпјшевић Марија 4 МИ+МС 
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Педагпщки кплегијум  

 

П Д С Е Ц И 

 

РУКПВПДИПЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 
Хармпника 

 
Владимир Мандић 

 
Клавир 

 
Иван Предпјевић 

Гудашки (виплина, випла, виплпншелп, 
кпнтрабас) 

 
Иван Бркић 

 
Трзашки (тамбура, мандплина, харфа) 

 
Ирина Васпвић 

 
Гитара 

 
Никпла Милпванпвић 

 
Сплп певаое  

 
Лидија Јевремпвић 

Дувашки  
(флаута, кларинет, пбпа, труба, сакспфпн) 

 
Ален Петрин 

Пдсек традиципналнпг  
певаоа и свираоа 

 
Дејан Чеканпвић 

 

Разредне старещине средое музишке щкпле 
 

Пбразпвни прпфили – смщ 
 

Музишки извпђаш – класишна музика 
 

Музишки извпђаш – црквена музика 
 

Mузишки извпђаш – традиципнална музика 
 

Музишка прпдукција - дизајнер звука 
 

Музишки сарадник – тепретишар 
 
 
 

 
 
 

Рукпвпдилац ппщтепбразпвне наставе 
 

Рукпвпдилац тепретске наставе 

 
Разредне старещине: 

Тијана Убпвић, 11 

Ђпрђе Цатић, 12 

Марија Живанпвић 13 

 
Милица Јпванпвић, 21 

Натаща Савић, 22 

Дина Впјвпдић, 23 

 
Светлана Невпјдић, 31 

Маријана Ћуршић, 32 

Ксенија Ачић, 33  
 

Маркп Живкпвић, 41 

Маркп Стпјкпвић, 42 

Владимир Перић, 43 

 

Мирјана Крстић 

 

Маркп Живкпвић 
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Састав струшних тимпва и актива 

Чланпви актива за Шкплскп развпјнп планираое 
 

 
 
Чланпви актива за развпј щкплскпг прпграма  

 

Струшни тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа 

Р.бр. Име и презиме Занимаое / функција 

1. Светлана Стпјилкпвић директпр щкпле 

2.  Верпљуб Ивкпвић секретар щкпле 

3. Милпщ Сретенпвић психплпг щкпле 

4. Таоа Саватић – впђа тима Прпфеспр хармпнике 

5. Снежана Савић прпфеспр филпзпфије  

6. Сенка Рвпвић прпфеспр психплпгије 

7. Слпбпдан Станић прпфеспр хармпнике 

8. Данијела Милутинпвић прпфеспр истприје 

9. Гпран Милпщевић щкплски пплицајац 

10. Катарина Славкпвић представник Ушенишкпг парламента 

 

 

 

 

 

бр. Име и презиме Занимаое / функција 

1. Татјана Милпван – впђа тима прпфеспр сплп певаоа 

2.  Ксенија Миленкпвић прпфеспр сплп певаоа 

3. Маја Цатић – впђа тима прпфеспр випле 

4. Саоа Дпнић прпфесрп клавира 

5. Јпван Убпвић представник Шкплскпг пдбпра 

6. Стеван Павлпвић шлан Савета рпдитеља 

7. Катарина Јпванпвић представник Ушенишкпг парламента 

бр. Име и презиме Занимаое / функција 

1. Јелица Матић  прпфеспр клавира 

2.  Дина Впјвпдић прпфеспр тепретских предмета 

3. Лука Радпвић прпфеспр сплфеђа 

4. Маркп Стеванпвић прпфеспр тепретских предмета 

5. Споа Јанкпвић прпфеспр клавира 
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Струшни тим за инклузивнп пбразпваое 

бр. име и презиме Занимаое / функција 

1.  Саоа Четрпвић – впђа тима прпфеспр клавира 

2.  Маркп Живкпвић прпфеспр тепретских предмета 

3.  Немаоа Митращевић Прпфеспр хпра 

4.  Сви прпфеспри кпји предају 2МИ1  

 

Струшни тим за прпфесипнални развпј 

Бр. Име и презиме Занимаое / функција 

1. Иван Предпјевић – впђа тима прпфеспр клавира 

2. Иван Карачић прпфеспр хармпнике 

3. Невена Мијаилпвић прпфеспр тамбуре 

4. Дина Впјвпдић прпфеспр клавира 

5.  Таоа Саватић прпфеспр хармпнике 

 

Струшни тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва 

бр. име и презиме Занимаое / функција 

1. Дина Впјвпдић – впђа тима Прпфеспр тепретске групе предмета 

2. Александра Вељпвић Прпфеспр етнпмузикплпгије 

3. Наталија Петрпвић Прпфеспр клавира  

4. Мирјана Крстић Прпфеспр Енглескпг језика 

5. Ален Петрин Прпфеспр сакспфпна 

 

Струшни  тим за сампвреднпваое квалитета рада Шкпле 

бр. име и презиме Занимаое / функција 

2.  Маркп Стеванпвић прпфеспр тепретских предмета 

3. Јелена Бибескпвић прпфеспр тепретских предмета 

4. Саоа Дпнић - впђа тима прпфеспр клавира 

6. Лука Радпвић Прпфеспр сплфеђа 

7. Јелица Матић  Прпфеспр клавира  

8. Ивана Премпвић представник Савета рпдитеља 

9. Тамара Маркпвић представник Ушенишкпг парламента 
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Струшни тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј Шкпле 

бр. име и презиме Занимаое / функција 

1. Светлана Стпјилкпвић  Директпр Шкпле 

2.  Јелена Кпстић Прпфеспр клавира 

3. Милпщ Сретенпвић  Психплпг щкпле  

4. Данилп Црнпгпрац  Прпфеспр дизајна звука 

5. Јпвана Стпјанпвић Прпфеспр клавира 

6. Катја Пуппвац   Прпфеспр хармпнике 

Евиденција седница Шкплскпг пдбпра  

Датум 
пдржаваоа 
 

Дневни ред 

25.07.2019. 1. Усвајаое записника са 12. Седнице 
2. Разматраое жалбе Снежане Рашић дел. бр. 933 пд 15.07.2019. 
3. Разматраое жалбе Сузе Рашић дел. бр. 992 пд 15.07.2019. 
4. Разнп . 

28.06.2019. 1. Усвајаое записника са 11. Седнице 
2. Разматраое и усвајаое Шкплскпг прпграма за перипд 2019/2023 

гпдине 
3. Дпнпщеое рещеоа п кприщћеоу пдмпра директпру щкпле 
4. Разнп.  

29.05.2019. 1. Усвајаое записника са 10. Седнице 
2. Разматраое и усвајаое измена и дппуна Статута 
3. Разматраое и усвајаое измена и дппуна Правилника п испитима у 

Музишкпј щкпли ,, др Милпје Милпјевић,, 
4. Разматраое и усвајаое Правилника п прганизацији и спрпвпђеоу 

матурских испита у Музишкпј щкпли ,, др Милпје Милпјевић,, 
5. Разматраое и усвајаое измена и дппуна Правилника п правима, 

пбавезама и пдгпвпрнпстима ушеника у Музишкпј щкпли ,, др 
Милпје Милпјевић,, 

6. Разматраое и усвајаое измена и дппуна Правилника п раду у 
Музишкпј щкпли ,, др Милпје Милпјевић,, 

7. Разматраое и усвајаое другпг ребаланса финансијскпг плана за 
2019. Гпдину 

8. Разматраое и усвајаое друге измене Плана јавних набавки за 
2019. Гпдину 

9. Разматраое и усвајаое друге измене Плана јавних набавки за 
2019. Гпдину на кпје се закпн не примеоује 

10. Разматраое и усвајаое предлпга пдлуке Савета рпдитеља п 
висини дпнација за щкплску 2019/2020 гпдину 

11. Разматраое и усвајаое извещтаја директпра щкпле п 
прганизпванпм и реализпванпм студијскпм путпваоу у априлу 
2019. Гпдине 

12. Разнп 
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25.03.2019. 1. Усвајаое записника са 9 седнице Шкплскпг пдбпра 
2. Разматраое Извещтаја п раду директпра щкпле у тпку првпг 

пплугпдищта, щкплске 2018/2019 
3. Анализа успеха и дисциплине на другпм класификаципнпм 

перипду за щкплске 2018/2019 
4. Разматраое и усвајаое измена и дппуна Статута 
5. Дпнпщеое рещеоа п усаглащаваоу статутса директпра щкпле 

према Закпну п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 
6. Разматраое и усвајаое Правилника п пбављаоу друщтвенп-

кприснпг рада пднпснп хуманитарнпг рада у Музишкпј щкпли ,, др 
Милпје Милпјевић,,  

7. Разнп. 

21.02.2019. 1. Усвајаое записника са 8 седнице Шкплскпг пдпбпра 
2. Разматраое и усвајаое Извещтаја ппписне кпмисије у Музишкпј 

щкпли ,, др Милпје Милпјевић,, на дан 31.12.2018. 
3. Разматраое и усвајаое финансијскпг извещтаја за 2018. Гпдину и 

дпнпщеое пдлуке п средствима суфицита 
4. Разматраое и усвајаое ребаланса финансијскпг плана за 2019. 

Гпдину 
5. Усвајаое измена плана јавних набавки за 2019. Гпдину 
6. Разматраое и усвајаое Измена и дппуна Правила ппнащаоа 

ушеника, заппслених и рпдитеља, пднпснп других закпнских 
заступника 

7. Разнп. 

22.01.2019. 1. Усвајаое записника са 7. Седнице Шкплскпг пдбпра 
2. Разматраое и усвајаое финансијскпг плана, Плана јавних набавки 

за 2019. 
3. Разнп 

26.12.2018. 1. Усвајаое записника са 6. Седнице Шкплскпг пдбпра 
2. Разматраое и усвајаое ребаланса финансијскпг плана за 2018. 
3. Разматраое и усвајаое измена и дппуна Статута Музишке щкпле ,, 

др Милпје Милпјевић,,  
4. Разматраое и усвајаое Правилника п мерама, нашину и ппступку 

защтите и безбеднпсти ушеника за време бправка у щкпли и свих 
актпвнпсти кпје прганизује щкпла 

5. Разнп. 

26.11.2018. 1. Усвајаое записника са 4 и 5 седнице Шкплскпг пдпбра 
2. Уппзнаваое са рещеоем Министра за прпсвету, науку и 

технплпщки развпј п именпваоу Светлане Стпјилкпвић за 
директпра 

3. Усаглащаваое Статута и ппщтих аката у Шкпли са Закпнпм п 
пснпвама система пбразпваоа  

4. Разнп. 

14.09.2018. 1. Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду щкпле за 2017/2018 
2. Разматраое и усвајаое Извещтаја п успеху ушеника на крају 

2017/2018 
3. Разматраое и усвајаое Извещтаја п раду директпра за 2017/2018 
4. Разматраое и усвајаое Извещтаја п сампвреднпваоу рада щкпле 
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за 2017/2018 
5. Разматраое и усвајаое Извещтаја п струшнпм усаврщаваоу 

наставника за 2017/2018 
6. Представљаое и усвајаое Гпдищоег плана рада щкпле за 

2018/2019 
7. Разматраое и усвајаое Плана рада директпра за 2018/2019 
8. Разматраое и усвајаое Плана струшнпг усаврщаваоа наставника 

за 2018/2019  
9. Разнп. 

14.09.2018. 1. Усвајаое записника са предхпдне седнице  
2. Разматраое предлпга и даваое мищљеоа за избпр директпра 

Музишке щкпле ,, др Милпје Милпјевић,, из Крагујевца 
3. Разнп. 

Евиденција седница Савет рпдитеља 

Датум 
пдржаваоа 
 

Дневни ред 

28.06.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Разматраое и даваое сагласнпсти на Предлпг Шкплскпг 

прпграма за 2019-2023 
3. Разнп. 

27.05.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Разматраое извещтаја п успеху ушеника и резултатима са 

такмишеоа у пвпј щкплскпј гпдини 
3. Разматраое и усвајаое извещтаја директпра щкпле п 

прганизпванпм и реализпванпм студијскпм путпваоу ушеника у 
априлу 2019. 

4. Разматраое и дпнпщеое предлпга пдлуке Савета рпдитеља п 
висини дпнација за щкплску 2019/2020 

5. Разнп. 

21.02.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Предлпг намене кприщћеоа средстава пд дпнација из суфицита 

за 2018. 
3. Разнп. 

22.01.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Разматраое намене кприщћеоа средстава пд дпнација и 

средстава прикупљених пд рпдитеља пднспснп другпг закпнскпг 
заступника за 2019. Гпдину и даваое предлпга Шкплскпм пдбпру 
п намени кприщћеоа тих средстава 

3. Разнп. 

26.11.2018. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Анализа успеха и дисциплине ушеника за први класификаципни 

перипд за щкплску 2018/2019 
3. Уппзнаваое рпдитеља са прганизпваоем студијскпг путпваоа 

ушеника средое щкпле и дпнпщеое пдлуке  
4. Разнп. 

14.09.2018. 1. Избпр председника и заменика председника Савета рпдитеља 
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2. Усвајаое записника са предхпдне седнице 
3. Разматраое Извещтаја п раду  щкпле за 2017/2018 
4. Разматраое Извещтаја п успеху ушеника на крају 2017/2018 
5. Разматраое Извещтаја п сампвреднпваоу  щкпле за 2017/2018 
6. Представљаое и разматраое Гпдищоег плана рада щкпле за 

2018/2019 
7. Разматраое избпра учбеника за щкплску 2018/2019 
8. Избпр најппвпљније ппнуде за псигураое ушеника у щкплскпј 

2018/2019 
9. Раматраое идеја студијскпг путпваоа за 2018/2019 
10. Предлпг два представника за Ппщтински савет рпдитеља и 

представника у тимпве у щкпли 
11. Уппзнаваое са пдлукпм п дпнацијама за щкплску 2018/2019 
12. Разнп.  

Евиденција седница Наставнишкпг већа 

Датум 
пдржаваоа 
 

Дневни ред 

30. 08.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице Наставнишкпг већа 
пдржане 21.августа   2019.гпдине. 

2. Извещтај п успеху ушеника на крају щкплске 2018/2019.гпдине 
3. Усвајаое учбеника за щкплску 2019/2020.гпдину 
4. Истраживаое п  дигиталним кпмпетенцијама у пквиру „Селфи“ 

прпјекта у настави, представљаое резултата - кппрдинатпр Тима 
5. Прганизација семинара Шкплскп закпнпдавствп-пснпва 

пбразпваоа и васпитаоа 
6. Преппрука у вези прпјекта „Дигитална Студеница“ 
7. Студијскп путпваое 
8. Разнп 

21.08.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне седнице 
2. Августпвски испитни рпк 
3. Прганизација рада наставе 
4. Педагпщка дпкументација 
5. Календар рада за щкплску 2019/2020.гпдину 
6. Разнп 

26.06.2019. 1. Анализа успеха и ппстигнућа ушеника на крају другпг пплугпдищта 
2018/2019.гпдине 

2. Награде ушеницима за ппстигнут пдлишан успех и примернп 
владаое и за псвпјене награде на такмишеоима 

3. Педагпщка дпкументација 
4. Разнп 

18.06.2019. 1. Усвајаое записника са претхпдне две седнице 
2. Анализа успеха ушеника ПМШ на крају шетвртпг класификаципнпг 

перипда щкплске 2018/2019.гпдине (псим заврщних разреда) 
3. Награђиваое ушеника 
4. Нпви наставни планпви за ПМШ 
5. Разнп 
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31.05.2019. 1. Анализа успеха ушеника на крају шетвртпг класификаципнпг 
перипда щкплске 2018/2019.гпдине 

2. Избпр Ђака генерације 
3. Разнп 

22.04.2019. 1. Усвајаое записника са Наставнишкпг већа пдржанпг 30.01.2019. 
2. Анализа ушеоа и владаоа ушеника на крају трећег 

класификаципнпг перипда 
3. Извещтај са студијскпг путпваоа у Бешу 
4. Термини рпдитељских састанака 
5. Пријемни испити за ПМШ и СМШ 
6. Предлпг ушеника за путпваое у град Сирен и извещтај п прпјекту 

размене ушеника (Крагујевац-Витербп) 
7. Разнп 

30.01.2019. 1. Усвајаое записника са седнице Наставнишкпг већа пдржане 
20.11.2018.гпдине 

2. Усвајаое плана уписа за щкплску 2019/2020.гпдину 
3. Републишкп такмишеое ЗМБСС 
4. Педагпщка дпкументација и прганизација рпдитељских састанака 
5. Разнп 

20.11.2018. 1. Усвајаое записника са седница Наставнишкпг већа 17. и 
18.09.2018.гпдине 

2. Анализа успеха и дисциплине н крају првпг класификаципнпг 
перипда щкплске 2018/2019.гпдине 

3. Прганизација рпдитељских састанака 
4. Сарадоа са Шкплпм из Италије 
5. Усвајаое захтева за признаваое пцена и убрзанп напредпваое 
6. Разнп 

17.09.2018. 1. Разматраое извещтаја-Летпписа за щкплску 2017/2018.гпдину 
2. Разматраое Гпдищоег плана рада Шкпле за щкплску 

2018/2019.гпдину 
3. Разнп 

30.08.2018. 1. Усвајаое записника са Наставнишкпг већа пд 26.06.2018. и 
20.08.2018.гпдине 

2. Резултати ппправних, пдлпжених и ванредних испита 
3. Извещтај п успеху ушеника за щкплску 2017/2018.гпдину 
4. Усвајаое учбеника за щкплску 2018/2019.гпдину 
5. Студијскп путпваое 
6. Разнп 

20.08.2018. 1. Августпвски испитни рпк 
2. Прганизација рада наставе 
3. Педагпщка дпкументација 
4. Календар рада за пснпвну и средоу щкплу за щкплску 2018/2019 

гпдину 
5. Разнп 

 

 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

14 
 

Евиденција Пдељенских већа  

14.11.2017. Oдељенска већа за ПМШ и СМШ 

28.01.2018. Пдељенска већа за ПМШ и СМШ 

17.04.2019. Пдељенска већа за ПМШ и СМШ 

30.05.2018. Пдељенска већа заврщних разреда за ПМШ и СМШ 

17.06.2019. Пдељенска већа за ПМШ 

25.06.2019. Пдељенска већа за СМШ 

29.08.2019. Пдељенска већа за ПМШ и СМШ 

Активнпсти Педагпщкпг кплегијума 

Првп пплугпдищте 2018/19 

АКТИВНПСТИ ИСХПД 

Уппзнаваое кплегијума са 
Планпм рада за 2018/19. гпд. 

Педагпщки кплегијум уппзнат са Планпм рада за 2018/19. гпд 

Анализа Гпдищоег плана рада 
щкпле за щк. 2018/19. 

Изврщена анализа Гпдищоег плана рада щкпле – усклађен са 
Шкпл- ским прпгрампм и Развпјним планпм щкпле; 

Анализа Извещтаја п 
реализацији Гпдищоег 
плана рада щкпле за щк. 
2018/19. 

Изврщена анализа Извещтаја п реализацији Гпдищоег плана 
рада щкпле за щк. 2018/19. 

Анализа припрема за щкплску 
2018/19. гпд. – реализација 
акципнпг плана 

Прганизација наставе и анализа класа са рукпвпдипцима 
струшних већа; 

Календар рада за 2018/19. гпдину; 

Уппзнаваое са планпм 
сампвред- нпваоа и 
вреднпваоа рада щкпле 

Кплегијум је уппзнат са планпм сампвреднпваоа и вреднпваоа 
рада щкпле кпји је сашинип тим: Кљушна пбласт: Настава и 
ушеое 

Разматраое плана рада за 
уше- нике укљушених у 
инклузивнп пбразпваое 

Разматран и усвпјен план рада за ушенике укљушене у 
инклузивнп пбразпваое – врщена је квартална анализа. 

Набавка музишких 
инструмената  

Размптрен у усвпјен план набавки инструмената за щкплску 
2018/19. гпдину 

„Twinning projekat“ Разматран план ппсете и активнпсти ушеника и кплега из МШ 
„Санта Рпза“ (Витербп, Италија) 

Разматраое струшнпг 
усаврщаваоа 

Кппрдинатпр Тима за струшнп усаврщаваое у щкпли, И. 
Предпјевић уппзнап је кплегијум са реализацијпм струшнпг 
усаврщаваоа на нивпу щкпле. 

Анализа впђеоа педагпщке 
дпкументације 

Изврщена је анализа впђеоа педагпщке дпкументације. 

Примена Правилника п 
пбављаоу друщтвенп 
кприснпг рада 

Директпрка Шкпле је уппзнала шланпве кплегијума са дпнетим 
Правилникпм 

Прганизација рада Струшних 
прга- на щкпле и тимпва 

Директпр щкпле, С. Стпјилкпвић, изврщила је анализу рада 
ппстпјећих Струшних пргана щкпле и тимпвa. Ппстпјећи тимпви 
су усаглащени са закпнпм п пснпвама Система пбразпваоа и 
васпитаоа. 
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Извещтај п раду УП Чланпви кплегијума уппзнати са извещтајем п раду УП – М. 
Сретенпвић, психплпг. 

Извещтај Струшнпг тима за 
инклузивнп пбразпваое и 
васпитаое 

Кппрдинатпр Струшнпг тима за инклузивнп пбразпваое и 
васпитаое, С. Четрпвић, ппднела је извещтај кплегијуму: 
састанци тима редпвнп су пдржавани, сарадоа шланпва је била 
на виспкпм нивпу. 

Извещтај Тима за защтиту 
ушеника пд дискриминације, 
насиља, злп- стављаоа и 
занемариваоа 

Кппрдинатпр тима Т. Саватић је ппднела извещтај п раду Тима за 
защтиту ушеника пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа. 

Припрема за Наставнишкп и 
Пдељеоскп веће 

Редпвнп припремане седнице Наставнишкпг и Пдељеоскпг већа. 

Анализа рада щкпле у првпм 
пплугпдищту 

Директпр щкпле, С. Стпјилкпвић, уппзнала је кплегијум са радпм 
щкпле у првпм пплугпдищту. Све активнпсти су реализпване у 
пптпунпсти.  

Oрганизација прпславе 
щкплске славе Св. Саве 

27. јануара реализпван је прпграм у кпме су ушествпвали ушеници 
наще щкпле 

Другп пплугпдищте 2018/19 

АКТИВНПСТИ ИСХПД 

Прганизација пријемних 
испита у ПМШ и СМШ 

Фпрмиран тим за реализацију пријемних испита у ПМШ и 
СМШ и изврщена ппдела задужеоа. 

Анализа пријемних испита 
у ПМШ и СМШ 

Изврщена је анализа пријемних испита у ПМШ и СМШ и са- 
шиоен извещтај (налази се у прилпгу). 

Извещтај тима за 
сампвреднпваое и 
вреднпваое рада щкпле 

Кплегијум је уппзнат са извещтајем тима за сампвреднпваое 
рада щкпле 

Извещтај струшнпг тима за 
инклузивнп пбразпваое 

Кплегијум је уппзнат са извещтајем тима за инклузивнп пбразп- 
ваоеврщена је квартална анализа. 

Извещтај тима за мпнитпринг и 
евалуа- цију наставнпг 
прпцеса 

Изврщена је анализа ппсећених шаспва у циљу врщеоа са- 
мпвреднпваоа рада щкпле. 

Прганизација Републишкпг 
такмишеоа. 

Изврщена је Прганизација Републишкпг такмишеоа – нашин при- 
јаве, превпза. Изврщена је анализа ушещћа нащих ушеника на 
такмишеоу 

Уппзнаваое кплегијума са 
инспек- цијским прегледпм – 
припре- мљенпст щкпле 

Директпр щкпле, С. Стпјилкпвић,уппзнала кплегијум са редпв- 
ним инспекцијским прегледпм – припремљенпст щкпле. 

Разматраое извещтаја п 
струшнпм усаврщаваоу 

Кппрдинатпр Тима за струшнп усаврщаваое у щкпли, И. 
Предпјевић уппзнап је кплегијум са реализацијпмструшнпг 
усаврщаваоа на нивпу щкпле у щкплскпј 2018/19. гпд. 

Анализа впђеоа педагпщке 
дпкументације 

Изврщена је анализа впђеоа педагпщке дпкументације. 

Извещтај п раду УП Чланпви кплегијума уппзнати са извещтајем п раду УП – извещ- 
тај ппднеп М. Сретенпвић, кппрдинатпр. 

Квартална анализа успеха и 
владаоа ушеника 

Изврщена је квартална анализа успеха и владаоа ушеника 
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Анализа матурских испита Изврщена је анализа реализпваних матурских испита ушеника 
СМШ кап и оихпв даљи наставак щкплпваоа – извещтај тима 
за каријернп впђеое. 

Анализа брпјнпг стаоа 
ушеника у СМШ пп 
разредима /пдељеоима. 

У складу са Струшним упуствпм МПНТ-а изврщенa је рекп- 
струкција трећег разреда у щк. 2017819. гпдини. 

Припрема за Наставнишкп веће 
и Пдељеоска већа 

Кплегијум је кварталнп припремап и разматрап седнице Настав- 
нишкпг већа и Пдељеоска већа 

Анализа рада щкпле у щкплскпј 
2018/19. гпд. 

Изврщена је анализа рада щкпле у щкплскпј 2018/19. гпд. Све 
активнпсти су реализпване у пптпунпсти. Велики брпј уше- 
ника наступап је на такмишеоима. 

Евалуација рада Педагпщкпг 
кплегијума 

Педагпщки кплегијум је прганизпвап састанке на кпјима су 
врщена разматраоа, анализе свих сегмената рада щкпле. 
Сарадоа је била перманентна и квалитетна 

 У  2018/19.  пдржанп је 34 састанка 
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Извещтај  п успеху ушеника на крају щкплске 2018/19. 
Пвај извещтај садржи ппдатке п укупнпм брпју ушеника, п щкплскпм успеху, п изпстајаоу 

ушеника у пбе щкпле: пснпвнпј и средопј, заједнп са истуреним пдељеоимама у Книћу и Гружи.  У 

циљу праћеоа развпја щкпле, у ппследоих некпликп гпдина кпристимп исте параметре за тп: брпј 

ушеника пп пдсецима и укупнп кап и успех у ушеоу.  

 

 

 

Брпјнп стаое и успех ушеника у пмщ за крај щкплске 2018/19. 

Пдсек 
Брпј 
ушеника 

Ппзитиван 
успех Пдлишни 

Врлп 
дпбри Дпбри Дпвпљни 

Ушеници 
кпји нису 
заврщили 
разред 

Изпстанци 
пп 
ушенику 

Средоа 
пцена 

клавир 303 242 161 61 20 0 37 117 4,52 

хармпника 119 119 33 36 21 4 14 79,15 4,18 

гудаши 224 213 116 41 5 0 41 11,54 4,53 

дуваши 74 73 31 21 5 0 7 17,41 4,12 

трзаши 37 37 18 8 2 0 6 20,2 4,57 

гитара 38 36 13 8 2 2 4 27,5 4,34 

сплп 
певаое 29 28 10 3 0 0 5 6,8 4,67 

ТНП 9 8 0 2 0 0 1 25 4,3 

ТНС 8 8 6 1 0 0 0 14 4,64 

Кнић и 
Гружа 67 63 22 18 3 0 14 30,67 3,93 

Укупнп 908 827 410 199 58 6 129 34,93 4,38 
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БРПЈНП СТАОЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ НА КРАЈУ ШКПЛСКЕ  ГПДИНЕ 
 

Какп налажу Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и  Правилник п пцеоиваоу 

ушеника у пснпвнпј щкпли у првпм разреду пснпвне щкпле ушеници се пцеоују пписним пценама. У 

табелама кпје дајемп ради бпљег прегледа успеха ушеника приказан је брпј ушеника кпји су испунили 

прпграмске захтеве и брпј пних кпји тп нису испунили и наравнп и укупан успех ушеника кпји су 

испунили. Укупнп у целпј нижпј щкпли имамп 1037 ушеника на крају щкплске гпдине, пд кпјих је 129 

ппсинп пцеоених (првака), 827 ушеника са ппзитивним успехпм и 129 ушеника кпји нису испунили 

прпграмске захтеве. Пд 827 ушеника са ппзитивним успехпм имамп 410 ушеника са пдлишним 

успехпм, 199 ушеника са врлп дпбрим успехпм, 58 ушеника са дпбрим успехпм и 6 ушеника са 

дпвпљним успехпм. Средоа пцена на нивпу целе ПМШ је 4,38 щтп је бпљи успех у пднпсу на 

претхпдну гпдину када је била 4,20. 

 

Брпјнп стаое и успех ушеника СМШ за крај щкплске 2018/19. 

 

 

 

 

 

Брпј 
ушени. 

Ппзит.
успех 

Пдлиш
ан 

Врлп 
дпбар Дпбар 

Дпвпљ
ан 

Нису 
заврщи

ли 

Чекају 
призна
ваое 

Изпста
нци пп 
ушен.  

Сред. 
пцена 

1MИ1 16 14 12 2 0 0 0 2 44,43 4,67 

1MИ2 15 13 5 4 3 0 2 1 46,4 4,05 

1ТМ;ЦM
;ДЗ 23 12 6 6 0 0 11 0 64 4,45 

2MИ1 15 12 10 2 0 0 0 3 38,88 4,67 

2MИ2 13 11 6 5 0 0 0 2 119 4,33 

2ДЗ 12 10 1 7 2 0 1 1 117,25 3,27 

3MИ1 16 14 11 3 0 0 2 0 58,5 4,7 

3MИ2 18 16 7 6 3 0 1 1 133,5 4,17 

3MС+ДЗ 14 12 2 6 4 0 2 0 158,64 3,82 

4MИ 13 13 6 7 0 0 0 0 56,47 4,36 

4MИ+ 
MС 20 19 9 4 6 0 0 1 116,9 4,13 

Укупнп 175 146 75 52 18 0 19 11 86,72 4,15 
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У тпку щкплске 2018/2019 гпдине средоу щкплу је ппхађалп 175 ушеника, пд кпјих су 146 ушеника 

заврщили разред са ппзитивним успехпм, дпк 19 ушеника није испунилп прпграмске захтеве. За 11 

ушеника у тпку је прпцес признаваоа пцена.  Пд 146 ушеника са ппзитивним успехпм имамп 75 

ушеника са пдлишним успехпм, 52 ушеника са врлп дпбрим успехпм и 18 ушеника са дпбрим успехпм. 

Средоа пцена на нивпу целе средое щкпле изнпси 4,15, щтп је слишнп кап и прпщле щкплске гпдине 

када је изнпсила 4,16. Брпј изпстанака пп ушенику изнпси 87 и щтп је маое у пднпсу на прпщлу 

щкплску гпдину када је изнпсип 98 изпстанака пп ушенику. 
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Прпграми - листа 
 

Прпграми Местп и време пдржаваоа 

 
Кпнцерт „Леппта реши и музике“ 

24.06. 
Галерија Нарпднпг музеја Крагујевац  

Кпнцерт пдсека за традиципналнп певаое и 
свираое класе прпф Д. Чеканпвића и А. 

Вељкпвић 

 
21.06. 

Галерија Нарпднпг музеја Крагујевац 

Ппсета Нарпднпм ппзприщту у Бепграду 
Премијера 

Ппера „Кпщтана“ Петар Кпопвић 

 
16.06. 

Српскп нарпднп ппзприщте у Бепграду 

В. А. Мпцарт „Фигарпва женидба“ 
Адаптација ппере  

Пперски студип Музишке щкпле са сарадницима 
Режија – Тадија Милетић 

реприза 

 
 

14. 06. 
Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 

Кпнцерт ушеника Пдсека клавира Музишке щкпле 
„др Милпје Милпјевић“ Крагујевац 

03. 06. 
Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 

Кпнцерт „Ленка Петрпвић, прва харфа света и 
ппбедници Међунарпднпг такмишеоа „Петар 

Кпопвић“ 

 
30.05. 

Скупщтина Града Бепграда 

В. А. Мпцарт „Фигарпва женидба“ 
Адаптација ппере  

Пперски студип Музишке щкпле са сарадницима 
Режија – Тадија Милетић 

премијера 

 
 

30.05. 
Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 

Кпнцерт Дувашкпг пдсека Музишке щкпле 
Заједнишки наступ прпфеспра и ушеника 

21.05. 
Галерија Нарпднпг музеја 

 
Завишајни нпктурнп:  

Музишки лик ппезије Зпрана Петрпвића 

18.05. 
Сппмен парк „Крагујевашки пктпбар“ 

Нпћ музеја 

Кпнцерт ансамбала средое музишке щкпле 
Диригент: Немаоа Митращевић 

Сплиста: Милица Јекпвић 

 
22.05. 

Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 

Кпнцерт најбпљих ушеника 
Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“ 

Дан Шкпле 

 
15.05. 

Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 

Мајске кпнцертне свешанпсти 
Наступ нащих ушеника на птвараоу излпжбе 

Етнплпщкпг музеја из Бепграда 
"Аван за вешнпст". 

 
06.05. 

Галерија Нарпднпг музеја 

Lamento della ninfa 
Кпнцерт камерних ансамбала из класе 

прпфеспра Бпдина Старшевића 

24.04. 
Галерија Нарпднпг музеја 

 

Кпнцерт мещпвитих камерних састава 
Сарадоа Музишке щкпле „Санта Рпза“ Витербп 

(Италија) и наще Музишке щкпле 

 
29.03. 

Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 
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Твининг прпјекат 

Кпнцерт камерне музике 
Гудашкпг пдсека Музишке щкпле 

28.03. 
Галерија Нарпднпг музеја 

„Пплифпнија дуще“ 
Кпнцерт ушеника класе прпф Татјане Милпван 

28.03. 
Галерија Нарпднпг музеја 

Кпнцерт 
Веше руских песама и арија 

Ксенија Миленкпвић, сппран 
Наталија Петрпвић, клавир 

 
 

26.03. 
Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 

 
Мастер клас Дарка Кпчаса 

Кпнцертмајстпр Луксембурщке филхармпније 

 
13 – 16. марта 

Музишка щкпла „др Милпје Милпјевић“ 

Прпслава Дана Светпсавља 27. јануар  
Свешана сала Музишке щкпле 

Кпнцерт 
Заједнишки кпнцерт Јурија Кпта са пплазницима 
оегпвпг семинара пдржанпг у Музишкпј щкпли 

14-23. јануара 

 
23. јануар 

Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 

Нпвпгпдищои кпнцерт 
ушеника и прпфеспра Музишке щкпле 

14.јануар 
Свешана сала Прве крагујевашке гимназије 
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Селфи – инструмент / прпјекат Министарства прпсвете 
На ппзив и предлпг Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије и Завпда 
за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа, 2018/19 фпрмиран је Селфи тим кпји је заврщип  Обуку 
за примену инструмената за сампвреднпваое и прпцену дигиталних капацитета шкпле –
 Селфи.  
Инструмент се налази на Листи прпграма пд јавнпг интереса рещеоем министра 612-00-00368/2019-
07 пд 1.03.2019. гпдине. 
 
Чланпви тима су:  
Светлана Стпјилкпвић, директпр 
Лидија Јевремпвић, ппмпћник директпра и щкплски кппрдинатпр Селфи тима 
Маркп Стеванпвић, прпфеспр тепретских предмета 
Сенка Рвпвић, психплпг 
 

Главни циљ пбуке је уппзнаваое ушесника пбуке са инструменпм за сампвреднпваое Селфи,  на 
пснпву шега се врщи прпцена дигиталних капацитета устанпве и планира даљи развпј. На пснпву 
резултата анкета, кпје су пппуоаване анпнимнп и дпбрпвпљнп прикупљени су ставпви щкплских 
рукпвпдилаца, наставника и ушеника и састављени резултати у виду интерактивнпг извещтаја кпји 
приказује снаге и слабпсти.  

 
Специфишни циљеви пбуке су усмерени на унапређиваое кпмпетенција ушесника за прпцену 
дигиталних капацитета щкпле и унапређенп развпјнп планираое у следећим пбластима: 
Рукпвпђеое, Инфраструктура и ппрема, Кпнтинуирани прпфесипнални развпј, Настава и ушеое, 
Вреднпваое и Дигитална кпмпетенција ушеника.  
За пптребе Селфија, термин дигиталне технплпгије укљушује примену разлишитих дигиталних 
садржаја, медија, услуга, уређаја и платфпрми кпје се кпристе тпкпм реализације наставе и ушеоа. 
 
Сампвреднпваое ппмпћу Селфи инструмента спрпведенп је у пквиру Селфи сесије 3,  у перипду 
пд 18. 4. 2019. дп 31. 7. 2019. Сампвреднпваое је закљушенп 26. маја. У истраживаое су укљушени 
прпфеспри и ушеници пснпвне музишке щкпле према урађенпм плану за спрпвпђеое 
сампвреднпваоа у устанпви. (план је дат у прилпгу) 
 
Кпраци у сампвреднпваоу: 

 Заврщена Пбука за примену Селфи-инструмента 

 Израда и предаја Плана спрпвпђеоа сампвреднпваоа – дп 18. 04. / уз кприщћеое платфпрме 
са узпрцима и материјалпм за реализацију сампвреднпваоа 

 Регистрација Шкпле на Селфи платфпрму ради бесплатнпг кприщћеоа Селфи – инструмента 
за сампвреднпваое и прпцену дигиталних капацитета у щкпли 

 Спрпвпђеое сампвреднпваоа – пд 06. дп 26. маја 

 Израда Извещтаја Селфи сампвреднпваоа 

 Израда ппсебнпг дпкумента, предлпга Акципнпг плана за развпј и примену дигиталнпг 
пбразпваоа у щкпли за наредни перипд пд 4 гпдине 
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Припрема прпграма пбуке је заснпвана на важећим стратещким, закпнским и ппдзакпнским 
дпкументима: 

 Стратегија развпја пбразпваоа у Србији дп 2020. гпдине (2013) и Стратещки циљеви 
пбразпваоа и пбуке дп 2020. гпдине у земљама Еврппске уније (2009). 

 Смернице за унапређиваое улпге инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија у пбразпваоу, 
усвпјип Наципнални прпсветни савет у децембру 2013. гпдине на 98. седници; 

 Пквир дигиталних кпмпетенција – Наставник за дигиталнп дпба, Министарствп прпсвете, 
науке и технплпщкпг развпја Републике Србије, март 2017. гпдине; 

 Прaвилник п стaндaрдимa кoмпeтeнциja зa прoфeсиjу нaстaвникa и оихoвoг прoфeсиoнaлнoг 
рaзвoja („Сл. глaсник РС - Прoсвeтни глaсник“, бр. 5/2011); 

Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и напредпваоу у зваоа  наставника, васпиташа и 
струшних сарадника („Службени гласник РС“, 81/17). 

 
Припритетна пбласт на кпју се прпграм пднпси тише се јашаоа дигиталних капацитета устанпва 
(ппдизаое нивпа дигиталних кпмпетенција заппслених и знаоа пптребних за ефикасну интеграцију 
дигиталних технплпгија у наставу и ушеое, у складу са Предлпгпм припритетних циљева и активнпсти 
свих пргана државне управе и служби Владе за унапређеое ИТ сектпра у Србији, брпј 119-01-
00138/2016-05/3 пд 27.12.2017. гпдине). 
 
Пп пбављенпм Селфи истраживаоу дпбијени резултати из щест пбласти кпје су третиране са три 

нивпа: директпр, наставник, ушеник; кприщћени су за даља акципна истраживаоа у циљу планираоа   

активнпсти за развпј  щкпле. Шкплски кппрдинатпр Селфи тима,  Лидија Јевремпвић, сашинила је 

извещтај и дпбијене резултате представила струшнпм тиму на састанку, пдржанпм 20. јуна 2019, 

накпн шега се приступилп анализи резултата и дпнети закљушци. (сашиоен  је прилпг уз извещтај). 

   

 

 

 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

24 
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РЕЧ РЕДИТЕЉА 
 
 
 
У жељи да пвп ппзнатп, великп делп приближимп публици, гледате другашију Фигарпву женидбу. 
Пдабрали смп низ ппзнатих арија и ансамбала, и схпднп тпме, пперу скратили и такп прилагпдили и 
сиже. Увели смп наратпра кпји ппстаје деп ансамбла, а ансамбл ппстаје заједнишки нпсилац драмске 
радое. Сви заједнп пришају једну пришу, сви заједнп се играју и креирају нещтп свпје, крпз щалу и 
забаву. Препришавају и за нас играју пришу кпја у свпјпј пснпви има све важне живптне вреднпсти. 
Ппщтпваое, шаст, углед, задата реш, а пре свега, најважнија сила, већа пд нас, већа пд свих, љубав. 
Пва кпмедија забуне креира низ духпвитих ситуација кпје свпј пплазак имају управп у љубави, у тпме 
да знамп да смп впљени, да љубав тражимп, и када је прпнађемп, да никада, ни на кпји нашин не 
дпзвплимп да је забправимп, прппустимп или пренебрегнемп. Ппзив да ппнпвп са сјајним 
крагујевашким пперским уметницима из средое щкпле и са факултета креирамп јпщ једнп пперскп 
делп, накпн прпщлпгпдищоег сјајнпг ппшетка пперске традиције са пперпм Хенрија Прсела „Дидпна 
и Енеј“,  дпживљавам кап апсплутну ппбеду ппере кап правца кпји има свпје следбенике и 
ппщтпвапце. Лидија Јевремпвић, уметнишки прегалник, ппкренула је лавину креативнпсти и 
птвприла нпве видике, нпве радпсти и знаоа, и свим ушесницима пба прпјекта указала да је рад 
једини нашин да будемп бпљи и успещнији, и на тпме јпј бескрајнп хвала. Са великпм радпщћу и 
пунпг срца се препущтам таленту младих уметника, нпсилаца пвпг прпјекта, не забправивщи да кап 
првпг сппменем и Алексу Јевтића, кпји је у трпјнпј улпзи, Фигара, сценпграфа и кпстимпграфа 
ппказап и дпказап да изузетни таленат, изванредан труд и бескрајна енергија не ппзнају ни 
прпстпрне ни финансијске границе, и да акп желимп да будемп бпљи људи, и да вредимп вище негп 
сада, не мпрамп гледати у имагинарне лажне херпје данащоег света, негп самп једни у друге, не 
мпрамп гледати у далеке стране светпве, негп у свпј сппствени град, и да права вреднпст пвпг целпг 
дела лежи у тпме да свакп да све щтп мпже какп бисмп бар на краткп били најбпља верзија себе. Кп 
зна? Мпжда је тп дпвпљнп да, ппсле свега, такви трајнп и пстанемп. Најбпљи! Била би бащ щтета да 
такп нещтп прппустимп... 
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 „Twinning projekt“ 
На иницијативу кплегиница Сузане Влаткпвић и Маријане Ћуршић, пстварена је званишна 

сарадоа МШ „Санта Рпза“ из Витерба (Италија) са нащпм Музишкпм щкплпм у виду  „Twinning 
projekta“, пднпснп,  размена ушеника. У перипду пд 25.03.2019. дп 30.03.2019. гпдине гпсти из 
Италије су имали прилику да се уппзнају са нащим пбразпвним системпм и нашинпм рада нащих 
прпфеспра.  

Ушеницима и прпфесприма из Италије приређен је свешани пријем кпд ппмпћника 
градпнашелника за унутращоу и међунарпдну сарадоу, Александра Штајна. 

Вищедневнп дружеое и размена искустава, знаоа и вещтина тпкпм заједнишких шаспва и 
прпба резултирала је кпнцертпм у Свешанпј сали Прве крагујевашке гимназије, 29.03.2019. гпдине где 
су гпсти и дпмаћини наступили у мещпвитим камерним саставима. 

Тпкпм оихпве ппсете Крагујевцу прганизпванп је вище састанака на тему унапређеоа 
сарадое и ппвратнпј размени ушеника кпја пшекује наще ушенике и прпфеспре наредне гпдине.  

Дпмаћин гпстима из Италије била је директпрка, Светлана Стпјилкпвић. Прганизатпр 
сарадое бип је ппмпћник директпра, Миљан Белпица. 
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Кпнцертне, прпграмске и такмишарске активнпсти 
 

 

Сарадоа Сппмен парка „Крагујевашки пктпбар“ и Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић 

Сппмен парк "Kрагујевашки пктпбар" бип је у субпту, 18.5.2019. местп пдржаваоа прпграма 
"Завишајни нпктурнп: музишки лик ппезије Зпрана Петрпвића". У прпграму, кпји је деп међунарпдне 
манифестације "Нпћ музеја", ушествпвали су ушеници Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић". 
Ппдрщку (ментпрски рад) ушеницима су пружили: Лидија Јевремпвић Спфија, прпф. сплп певаоа, 
Бпдин Старшевић, прпф. камерне музике, Невенка Јанићијевић, прпф. увпда у кпмппнпваое и 
Владимир Перић, прпф. српскпг језика и коижевнпсти. 

 
Пвакав вид прпјектне наставе за ушенике представља прпфесипналнп усмереое, развпј ушенишких 
вещтина (кпмппнпваое, музишка интерпретација, пратпрствп), мпнтеспри педагпгију (хетерпгене 
узрасне групе (сви разреди)), тимски рад а пптпм и вид пбразпваоа кпји активнп укљушује сарадоу 
са институцијпм културе, кап щтп је Сппмен парк „Крагујевашки пктпбар“. 
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Прпграм: 

1. Зпран Петрпвић „Представа ппшиое“ - стихпве гпвпри Наталија Ђпрђевић  
2. Тепдпра Кашаревић „Затпшеници бајке“ (Искра Сретпвић (сппран), Алекса Јевтић (баритпн),  Нађа 

Минић (клавир), Петар Камберпвић (виплина), Вујадин Ппппвић (кпнтрабас)) 
 
3.    Никплија Митрпвић „Пгледалу I“ (Михајлп Јпцић (тенпр), Нађа Минић (клавир)) 
 
4.    Зпран Петрпвић „Музика из двприщта“ - стихпве гпвпри Тепдпра Кашаревић 
 
5.    Херменеутишки приступ ппезији Зпрана Петрпвића I - текстпве тумаши Наталија Ђпрђевић 
 
6.  Елена Милпщевић, „Дуща другпга“ (Александра Димић (сппран), Димитрије Филиппвић 
(виплина), Сандра Раншић (випла), Тепдпра Раданпвић (виплпншелп), Бранислав Стпјкпвић 
(кпнтрабас)) 
 
7.   Невена Милпјевић „Пгледалу II“ (Бпјан Ђурић (тенпр), Елена Милпщевић (виплина), Сандра 
Раншић (випла), Тепдпра Раданпвић (виплпншелп), Бранислав Стпјкпвић (кпнтрабас)) 
 
8.    Зпран Петрпвић „Путеви свиле“ - стихпве гпвпри Наталија Ђпрђевић 
 
9.    3пран Петрпвић „Какп ми се празне реши“ - стихпве гпвпри Тепдпра Кашаревић 
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10. Спфија Бпрпта „Какп ми се празне реши“ (Бпгдан Давинић (баритпн), Катарина Славкпвић 
(сакспфпн), Кристина Маркпвић (клавир), Вујадин Ппппвић (кпнтрабас)) 
 
11.  Петар Петрпвић „Пгледалу III“ (Катарина Јеремић (сппран), Кристина Маркпвић (клавир)) 
 
12.  Зпран Петрпвић „П гугуткама и авипнима“ - стихпве гпвпри Наталија Ђпрђевић 
 
13. Зпран Петрпвић: „21 грам, реш пд кпје је пстала самп тежина“ - стихпве гпвпри Тепдпра 
Кашаревић 
 
14. Настасија Никплић, „21 грам, реш пд кпје је пстала самп тежина“ (Христина Влащкпвић 
(мецпсппран), Мартина Мипшинпвић (клавир)) 

  
 
15.  Јпван Матејић, „Пану“, (Алекса Јевтић (баритпн), Анђелина Цветкпвић (флаута), Вујадин Ппппвић 
(кпнтрабас), Павле Благпјевић (тријангл)) 
 
16.  Јелена Михајлпвић, „Кап лист шаја“ (Искра Сретпвић (сппран), Јелена Михајлпвић (клавир)) 
 
17.  Херменеутишки приступ ппезији Зпрана Петрпвића II - текстпве тумаши Тепдпра Кашаревић 

Пвим прпгрампм запкружен је прпјектни циклус „Завишајна шитанка“, шији је пснпвни циљ ппдизаое 
ушенишке свести п знашају лпкалне коижевне културне бащтине. У разнпврсним наставним 
пблицима, ушеници су тумашили коижевна дела и разгпварали са следећим крагујевашким писцима: 
Видпсав Стеванпвић, Миркп Демић, Драган Бпщкпвић, Александар Б. Лакпвић, Ненад Глищић, 
Татјана Јанкпвић, Братислав Миланпвић, Бприслав Чишпвашки, Маркп Миљкпвић. 
Ппред ппменутпг, један прпграм, реализпван у „Нарпднпј библиптеци ,Вук Карачић'“ бип је 
ппсвећен коижевнпм и ликпвнпм стваралащтву Ђуре Јакщића. 
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Фестивал музишких и балетских щкпла србије 
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Нащи ушеници и оихпви прпфеспри ппстигли су на Фестивалу музишких и балетских щкпла Србије 
пдлишне резултате   
 
 

Шестп републишкп такмишеое средопщкплских тпнских снимака - Бепград 

 Јпван Милисављевић је псвпјип другп местп у категприји Традиципналнп студијскп снимаое 

 Михајлп Милутинпвић је псвпјип треће местп у категприји Електрпнска музика 
Прпфеспр: Данилп Црнпгпрац 
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Предаваоа прганизпвана за ушенике 
 Репрезентативни пркестар Гарде ВС нащим ушеницима приказап презентацију п свпм раду 

У пквиру прпјекта „Пппуларизација впјнпг ппзива“, у Музишкпј щкпли „др. Милпје Милпјевић“ 
пдржанп је предаваое на тему „Презантација рада у Репрезентативнпм пркестру Гарде ВС“. 
Предаваое је пдржанп 15.11.2018. гпдине пд 13 шаспва у сали 14. Предаваши су били мј Небпјща 
Стпјилјкпвић, диригент у РПГ, и мј Велища Букащевић из Кпманде Гарде. Ушеници су имали прилику 
да на видеп биму виде и шују какп изгледа Репрезентативни пркестар Гарде ВС, да се ближе уппзнају 
са оихпвим нашинпм рада и да предавашима ппстављају питаоа п мпгућнпстима кпје пружа пвај 
ппзив. 

 

 

 Предаваое п друщтвеним групама 
Дана 21.11.2018. гпдине са ппшеткпм у 10:15 шаспва, у пдељеоу 2ДЗ, сарадопм прпфеспра 
спциплпгије Ивана Гпгића и щкплскпг психплпга Милпща Сретенпвића реализпванп је 
предаваое на тему друщтвених група. На шасу су ушеници имали прилику да ппвежу градивп 
кпје сада уше из спциплпгије са тепријама и истраживаоима из психплпгије на исту тему. 
Најпре су са прпфеспрпм спциплпгије пбрадили нпву наставну јединицу п друщтвеним 
групама, кпје врсте ппстпје, какп функципнищу, какп настају, пп шему се разликују, навпдећи 
сликпвитп примере за сваку пд оих какп би најбпље разумели пве ппјмпве, и знаое ппвезали 
са свакпдневнпм пракспм. Дпбили су да на шасу пдраде задатак п памћеоу и пренпщеоу 
инфпрмација унутар групе (текст - Амищи). Накпн тпга имали су прилику да пд психплпга шују 
тумашеое исте теме са аспекта психплпгије, кпји су мптиви кпји утишу на ствараое 
друщтвених група, кпји пд оих су нам урпђени а кпји стешени тпкпм живпта, какп пни утишу на 
наще ппнащаое, какп се фпрмирају групе на пснпву тих мптива и какп те групе фунципнищу. 
Надпвезујући се на задатак кпји су радили на шасу билп је реши и п памћеоу, какп 
функципнище нащ мпзак, кпје инфпрмације најбпље памтимп, какп ппвећати ефикаснпст 
памћеоа и све тп на пснпву истраживаоа кпје су спрпвели психплпзи. 

 

 Предаваое п превенцији и защтити пд ХИВ-а 
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Дана 05.12.2018. гпдине са ппшеткпм у 9:25 шаспва, за све ушенике другпг разреда, 
реализпванп је предаваое, на тему превенције и защтитие пд ХИВ-а. Предаваое је 
реалитпванп у сарадои прпфеспра спциплпгије Ивана Гпгића, прпфеспра верпнауке Предрага 
Пбрпвића и щкплскпг психплпга Милпща Сретенпвића. Накпн увпднпг излагаоа, щта је тп 
ХИВ, дп каквих прпблема дпвпди, и статистишких пдатака кпликп данас има људи у Србији и 
свету кпји су пбплели пд пве бплести, а за неке се јпщ и не зна да су пбплели, и превентивне 
прише п нашинима какп се пренпси, и какп се защтитити да не дпђе дп ризишнпг ппнащаоа 
или бплести. Ушеници су имали прилику да пдгледају и кратак едукативни филм, п младићу 
кпји је у оихпвим гпдинама пбплеп пд ХИВ-а, и крпз филм науше јакп пунп п пвпм прпблему. 
Накпн филма ушеници су дпбили упитнике, пппуоаваоем кпјих се мпглп видети да ли су 
разумели какп се пренпси ХИВ, кпје ппследице мпже имати, и какп да преппзнају ппаснпст на 
време. На крају је уследила краћа дискусија п свакпм пд питаоа из упитника, какп би сви 
ушеници не самп дпбили ташне пдгпвпре, већ и разумели защтп је тп ташан пдгпвпр, какп би се 
защтитили на време, и знали да преппзнају кпје ситуације су ризишне, јер увек је бпље знати и 
спрешити негп лешити. 

 Ппвпдпм Еврппскпг дана без дуванскпг дима, Институт за јавнп здравље Крагујевац и 
Музишка щкпла "др Милпје Милпјевић" прганизпвали су: 
 
- 29.01.2019, Предаваое ппд називпм "Превенција пущеоа кпд младих" за све ушенике 
средое щкпле. 
 
- 30.01.2019, у термину пд 13 дп 15 шаспва, у сарадои са Музишкпм щкплпм "др Милпје 
Милпјевић", Институт за јавнп здравље Крагујевац у свпјим прпстпријама, за све прпфеспре 
Шкпле, прганизпвалп је бесплатну акцију пдвикаваоа пд пущеоа, у склппу Дана птвпрених 
врата саветпвалищта и прпграма за пдвикаваое пд пущеоа. 
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Извещтај п раду Струшнпг већа пдсека за клавир 
 Струшнп веће наставника за предмет клавир је успещнп и у пптпунпсти реализпвалп 
планиране активнпсти тпкпм щкплске 2018/2019. гпдине. Ушеници клавирскпг пдсека имали су 
пдлишне резултате на такмишеоима, бпгату кпнцертну активнпст на интерним шаспвима и 
кпнцертима а већина матураната средое щкпле наставила је щкплпваое на факултетима. 
Наставници су се струшнп усаврщавали крпз јавне шаспве, ппсете шаспва, такмишеоа, семинаре а 
један брпј наставника бип је кпнцертнп активан. Какп бисмп се приближили щирпј јавнпсти, све 
активнпсти клавирскпг пдсека пбјављиване су редпвнп на фејсбук страници „Клавирски пдсек 
Крагујевац“ и сајту Шкпле. 
 
 Струшнп веће наставника за предмет клавир је у тпку щкплске 2018/2019. гпдине билп 
ангажпванп у следећим активнпстима: 
 
 - Прганизација пдржаваоа наставе, јавних, интерних шаспва и ппсете шаспва наставника са 
циљем размене педагпщкпг искуства 
       - Прганизација испита и смптри 
 - Струшнп усаврщаваое наставника  
 - Ушещће на такмишеоима 
 - Прганизација 8.щкплскпг такмишеоа младих пијаниста „др Милпје Милпјевић“ у Крагујевцу 
 - Прганизација и ушещће на кпнцертима 
 
ПРГАНИЗАЦИЈА  НАСТАВЕ, ИНТЕРНИХ ЧАСПВА И ИСПИТА 
 
 

У тпку щкплске 2018/2019. гпдине прганизпвани су следећи испити:     
 

            - Пријемни испити за ушенике пснпвне музишке щкпле 
 - Пријемни испити за ушенике средое музишке щкпле 
 - Смптре на крају првпг и другпг пплугпдищта 
 - Гпдищои испити 
 - Матурски испити 
 - Ппправни и разредни испити 
 - Ванредни испити 
 
 У тпку гпдине пдржан је велики брпј јавних и интерних шаспва пдсека кап и ппјединашних 
интерних шаспва класа. Ушеници клавирскпг пдсека су ушествпвали и на јавним шаспвима и 
кпнцертима у прганизацији щкпле у свешанпј сали Прве крагујевашке гимназије. Ушеници заврщнпг 
разреда средое щкпле су свпје матурске испите пплагали свешанп у фпрми сплистишких кпнцерта у 
Свешанпј сали Музишке щкпле, Прве крагуејвашке гимназије и Галерији Нарпднпг музеја у Крагујевцу. 

 
 
 

 
 
 
 

 
МАТУРСКИ КПНЦЕРТИ УЧЕНИКА ЗАВРШНПГ РАЗРЕДА СРЕДОЕ ШКПЛЕ 
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КПНЦЕРТИ, ТАКМИЧЕОА И СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ НАСТАВНИКА 
 
 
 

Наставници клавира су тпкпм щкплске 2018/2019. гпдине прганизпвали и ушествпвали у 
разним пблицима струшнпг усаврщаваоа, и тп:  

 

-  Нпвпгпдищои кпнцерт младих пијаниста Крагујевца, 21. децембра 2018. гпдине у Свешанпј 
сали Прве крагујевашке гимназије  

 
-  Мастер клас Јуриј Кпта, украјинскпг пијанисте и педагпга, пдржан пд 14. дп 23. јануара 2019. 

гпдине у Свешанпј сали МШ „др Милпје Милпјевић“ 
 
-  Заједнишки кпнцерт прпфеспра Јурија Кпта и пплазника оегпвпг мастер класа, пдржан 23. 

јануара 2019. гпдине у Свешанпј сали Прве крагујевашке гиманзије 
 

- Пдржанп је 8. щкплскп такмишеое младих пијаниста , 16. и 17. марта 2019. гпдине у 
прганизацији МШ „др Милпје Милпјевић“ 
 

- Мастер клас Наталије Тпмић, редпвнпг прпфеспра Филплпщкп – уметнишкпг факултета у 
Крагујевцу 18. и 19. марта 2019. гпдина кап награда за најбпље пласиране такмишаре на 
щкплскпм такмишеоу 
 

- Ушещће ушеника на брпјним међунарпдним такмишеоима: 

 Такмишеое  "Жене у музици", 2019. 

 Такмишеое „Клавитас“ 2019., Смедеревп  

 Фестивал музишких щкпла у Параћину, 2019. 

 Фестивал "Музишкп прплеће", Смедеревп, 26.05.2019. 

 Такмишеое „Млади виртупз“, Бепград (МШ „Петар Кпопвић“, 26.мај 2019.) 

 Фестивал пијанизма, Сремска Митрпвица, 2019. 
 

- Ушещће ушеника на Републишкпм такмишеоу у Бепграду 
 

- Прганизација мини кпнцерта и наступа ушеника клавира у свим пснпвним щкплама у 
Крагујевцу 
 

- Кпнцерт ушеника клавирскпг пдсека, пдржан 3. јуна 2019. гпдине у Свешанпј сали Прве 
крагујевашке гимназије 
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НПВПГПДИШОИ КПНЦЕРТ МЛАДИХ ПИЈАНИСТА КРАГУЈЕВЦА, 
21. ДЕЦЕМБРА 2018. ГПДИНЕ  

У СВЕЧАНПЈ САЛИ ПРВЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 

  

 Публика је имала прилике да шује најбпље ушенике клавирскпг пдсека и кпнцерт је бип вепма 

ппсећен. Наступали су сплп ушеници клавира, клавир у шетири руке, клавирски дуп и кап гпсти 

кпнцерта наступап је камерни трип у шијем саставу је клавир. 
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ЗАЈЕДНИЧКИ КПНЦЕРТ ПРПФЕСПРА ЈУРИЈА КПТА И ППЛАЗНИКА ОЕГПВПГ МАСТЕР 
КЛАСА, ПДЖАН 23. ЈАНУАРА 2019. ГПДИНЕ  

У СВЕЧАНПЈ САЛИ ПРВЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ГИМАНЗИЈЕ 
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8. ШКПЛСКП ТАКМИЧЕОЕ МЛАДИХ ПИЈАНИСТА,  
16. И 17. МАРТА 2019. ГПДИНЕ  

У ПРГАНИЗАЦИЈИ МШ „ДР МИЛПЈЕ МИЛПЈЕВИЋ“ 
 

 Такмишеое је прганизпванп традиципналнп пп псми пут у прганизацији МШ „др Милпје 

Милпјевић“. На такмишеоу су ушествпвали најбпљи ушеници Шкпле и имали прилику да се такмише, а 

наставници да се струшнп усаврщавају и размеоују свпја непрпцеоива педагпщка искуства. 

Такмишеое се пдвијалп у две категприје: клавир сплп и клавирски дуп за ушеника пснпвне и средое 

щкпле. Жири је бип састављен пд наставника щкпле кпји су изабрани путем анкете. Пве щкплске 

гпдине, за најбпље пласиране ушенике пбезбеђене су награде, коиге и семинар кпд прпфеспрке 

Наталије Тпмић, кап и диплпме за свакпг ушесника такмишеоа. 

      Прганизпван је и заврщни кпнцерт такмишеоа у Свешанпј сали щкпле, на кпме су урушене награде 

и диплпме, и на кпме су наступили најбпљи ушеници пп категпријама такмишеоа. 
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ЗАВРШНИ КПНЦЕРТ ШКПЛСКПГ ТАКМИЧЕОА 

17. МАРТ 2019. ГПДИНЕ – СВЕЧАНА САЛА МШ „ДР МИЛПЈЕ МИЛПЈЕВИЋ“
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МАСТЕР КЛАС НАТАЛИЈЕ ТПМИЋ,  

РЕДПВНПГ ПРПФЕСПРА ФИЛПЛПШКП – УМЕТНИЧКПГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ  

18. И 19. МАРТА 2019. ГПДИНЕ 

 

 Мастер клас Наталије Тпмић, прганизпван је кап награда за такмишаре кпји су ппстигли 

најбпље резултате на такмишеоу и за кпје је жири такмишеоа прпценип да имају највећи пптенцијал 

у даљем щкплпваоу. Мастер класу су присуствпвали и наставници клавира и такп имали прилике да 

се струшнп усаврщавају. Трајап је два радна дана и пдржан је у Свешанпј сали МШ „др Милпје 

Милпјевић“.  
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РЕЗУЛТАТИ ПСМПГ ШКПЛСКПГ ТАКМИЧЕОА МЛАДИХ ПИЈАНИСТА  

„ДР МИЛПЈЕ МИЛПЈЕВИЋ“ У КРАГУЈЕВЦУ 2019. 
16. и 17. март 2019. гпдине 

 
УСПЕХ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА 

 

Класа: Дпнић Саоа, прпф. 

Ред. 

бр. 
Презиме и име ушеника Разред Бпдпви Награда 

1.  Милпванпвић Ивана  први разред ПМШ 95,66 I 6 

2.  Спасић Ива  други разред ПМШ 95,66 I 6 

3.  Нещпвић Невена  трећи разред ПМШ 93,66 I 7 

Класа: Крстпвић Данијела, прпф. 

4.  Никплић Маща  први разред ПМШ 99 I 1 

5.  Андрејевић Расткп  други разред ПМШ 96,33 I 4 

6.  Никплић Нина  трећи разред ПМШ 98 I 4 

7.  Бегпвић Јелисавета трећи разред СМШ 88,66 II 1 

Класа: Мартић Биљана, прпф. 

8.  Тпдпрпвић Милица  први разред ПМШ 94,33 I 9 

Класа: Пантелић Катарина, прпф. 

9.  Пецељ Лара  први разред ПМШ 97 I 3 

10.  Немаоа Маслак шетврти разред ПМШ 99,33 I 1 

11.  Видпвић Петра трећи разред ПМШ 97 I 5 

Класа: Пантпвић Саоа, прпф. 

12.  Јпвкпвић Марија Марта  први разред ПМШ 96 I 5 

Класа: Ппппвић Aна, прпф. 

13.  Maшужић Саща први разред ПМШ 98 I 2 

14.  Mилпрадпвић  Нела први разред ПМШ 95,33 I 7 
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Класа: Радпјевић Ана, прпф. 

15.  Крамжар Виктприја  први разред ПМШ 96,33 I 4 

Класа: Христина Стпјанпвић Миљић, прпф. 

16.  Нещпвић Аоа  први разред ПМШ 95 I 8 

17.  Гплијанин Ленка  први разред ПМШ 94 I 10 

18.  Тещић Јпвана  други разред ПМШ 95 I 7 

19.  Димитријевић Јанкп  пети разред ПМШ 88,33 II 1 

20.  Јпщпвић Нина  пети разред ПМШ 86,66 II 2 

Класа: Стпјанпвић Јпвана, прпф. 

21.  Белпица Елена  други разред ПМШ 100 I 1 

22.  Маркпвић  Јана  други разред ПМШ 98,33 I 3 

23.  Станищић Нађа први разред СМШ 99 I 1 

24.  Ђурђевић Филип щести разред ПМШ 84,33 II 2 

Класа: Јанкпвић Споа, прпф. 

25.  Шпиљевић Јпвана  други разред ПМШ 94 I 8 

26.  Стпјанпвић Ива  трећи разред ПМШ 96 I 6 

Класа: Филиппвић Нада, прпф. 

27.  Ђпрђевић Мина други разред ПМШ 98,66 I 2 

28.  Шупић Јана други разред ПМШ 96,33 I 5 

Класа: Касандра Бркић, прпф. 

29.  Бркић Јанкп трећи разред ПМШ 99 I 2 

30.  Бркић Лара щести разред ПМШ 96,33 I 2 

31.  Јанкпвић Марија щести разред ПМШ 87,66 II 1 

32.  Илић Исидпра први разред СМШ 98 I 2 

Класа: Мандић Александра, прпф. 
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33.  Арсић Јана  трећи разред ПМШ 100 I 1 

34.  Сретенпвић Јана други разред СМШ 98,33 I 1 

Класа: Цветић Невена, прпф. 

35.  Димитријевић Невена  трећи разред ПМШ 93 I 8 

Класа: Четрпвић Саоа, прпф. 

36.  Драгић Дущан  трећи разред ПМШ 99 I 3 

37.  Живпјинпвић Јелена  шетврти разред ПМШ 87 II 2 

38.  Радпванпвић Матеја први разред СМШ 94,66 I 3 

Класа: Шћеппвић Никпла, прпф. 

39.  Тпдпсијевић Пгоен  шетврти разред ПМШ 88 II 1 

40.  Црнпгпрац Мина други разред СМШ 92,33 I 3 

Класа: Прщић Милена, прпф. 

41.  Давинић Катарина трећи разред СМШ 99 I 1 

Класа: Стпјадинпвић Марина, прпф. 

42.  Стпјадинпвић Милан  шетврти разред ПМШ 98 I 2 

43.  Петрпвић Нађа  пети разред ПМШ 95,33 I 1 

44.  Кпстић Тијана први разред СМШ 94,66 I 4 

Класа: Лукпвац Саоа, прпф. 

45.  Заграђанин Уна други разред СМШ 95 I 2 

Класа: Никплић Ана, прпф. 

46.  Крсманпвић Тара  шетврти разред ПМШ 86 II 3 

Класа: Тпмпвић Славица, прпф. 

47.  Зувић Спфија  щести разред ПМШ 98,66 I 1 

Класа: Синадинпв Пецељ Александра, прпф. 

48.  Михајлпвић Јелена шетврти разред СМШ 83,33 II 1 
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Класа: Стпјанпвић Вељкп, прпф. 

49.  Петрпвић Вељкп шетврти разред СМШ 94,33 I 1 

Класа: Стпјанпвић Ана, прпф. 

50.  Минић Нађа други разред СМШ 88,66 II 1 

51.  Минић Нађа 
Клавирски дуп други разред СМШ 78,33 III 1 

52.  Маркпвић Кристина 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА НА МЕЂУНАРПДНИМ ТАКМИЧЕОИМА 

 

Такмишеое  "Жене у музици", 2019. 
Класа Саоа Пантпвић, прпф. 
 Марија-Марта Јпвкпвић, 1. разред ПМШ, Друга категприја, 1. награда, 98 ппена  
 
Такмишеое „Клавитас“ 2019., Смедеревп  
Класа Марина Стпјадинпвић, прпф. 
 1. Маща Кајић, 1. разред ПМШ  - 1. награда, 5. местп, 92,33 ппена 
 2. Тијана Кпстић, 1. разред СМШ  - 1. награда, 2. местп, 90 ппена 
 
Фестивал музишких щкпла у Параћину, 2019. 
Класа Катарина Пантелић, прпф. 
 Маслак Немаоа, 4. разред ПМШ, 1. награда  
 
Фестивал "Музишкп прплеће", Смедеревп (26.05.2019.) 
Класа Лука Вукићевић, прпф. 
 1.Филип Каппр 5. разред ПМШ, 2. награда, 2. местп, 85 ппена 
 2. Кристина Маркпвић 2. разред СМШ, 1. награда, 2 местп, 94 ппена.  
 
Такмишеое „Млади виртупз“, Бепград (МШ „Петар Кпопвић“, 26.мај 2019.) 
Класа Данијела Крстпвић, прпф. 
 Маща Никплић, 1. разред ПМШ, 2. награда, 89,5 ппена 
 

Фестивал пијанизма, Сремска Митрпвица, 2019. 
Класа Саоа Лукпвац, прпф. 
 Уна Заграђанин, 2. разред СМШ, 1. награда, 2. местп, 96 ппена 
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УСПЕХ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА НА РЕПУБЛИЧКПМ ТАКМИЧЕОУ У БЕПГРАДУ 

02. – 14. АПРИЛА 2019. ГПДИНЕ 

 

Класа: Стпјанпвић Јпвана, прпф. 

Ред. 

бр. 
Презиме и име ушеника Категприја Бпдпви Награда 

1.  Белпица Елена Преткатегприја 92.67 II-4 

2.  Станищић Нађа Четврта 81 III-10 

Класа: Касандра Бркић, прпф. 

3.  Бркић Јанкп Преткатегприја 81 III-3 

4.  Бркић Лара Друга 95 I-24 

Класа: Мандић Александра, прпф. 

5.  Арсић Јана Прва 77.33 III-20 

Класа: Пантелић Катарина, прпф. 

6.  Немаоа Маслак Прва 93 II-7 

Класа: Стпјадинпвић Марина, прпф. 

7.  Стпјадинпвић Милан  Друга 97.83 I-10 

8.  Петрпвић Нађа  Трећа-А 83 III-1 

Класа: Тпмпвић Славица, прпф. 

9.  Зувић Спфија Трећа-А 81.33 III-3 

Класа: Прщић Милена, прпф. 

10.  Давинић Катарина Пета 83.27 III-2 

Класа: Синадинпв Пецељ Александра, прпф. 

11.  Михајлпвић Јелена Пета 72.33 Ппхвала 
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СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ НАСТАВНИКА У ФПРМИ ЈАВНИХ НАСТУПА 

 

Катарина Пантлић, прпф. 
Сплистишки наступи: 

 Кпнцерт у пквиру прпјекта удружеоа "Жене у музици" Бепграду, галерија АРТГЕТ-а, 20. маја 
2019. 

 Кпнцерт у пквиру прпјекта удружеоа "Жене у музици" у Крагујевцу 18. маја 2019. 
Клавирски дуп: 

 Бпжићни кпнцерт Универзитета у Крагујевцу, 9. јануар 2019.- клавирски дуп са Александрпм 
Раденкпвић 

 Нпвпгпдищои кпнцерт у Свешанпј сали Прве крагујевацке гимназије, 14. јануар 2019.- 
клавирски дуп са Александрпм Раденкпвић 

 
Јелена Кпстић, прпф. 
Сплистишки кпнцерти: 

 Кпнцерт у Свешанпј сали Прве крагујевашке гимназије, 22.12.2018. 

 Кпнцерт и Музишкпј щкпли у Нищу, 27.12.2018. 

 

 Дпктприрала на Факултету музишке уметнпсти у Бепграду, 07.02.2019. гпдине, на студијскпм 
прпграму извпђашке уметнпсти – клавир. 
 

Бпјана Станкпвић, прпф. и Тијана Станкпвић, прпф. 
 

 Наступ у Бепградскпј филхармпнији 28. маја 2019.  

 
Бпјана Станкпвић, прпф. 

 Наступила кап сплиста и шлан Жебељан ансамбла 13.  нпвембра 2018. у Студиу 6 кпји се 
пренпсип уживп на Радип бепграду. 

 Сплистишки наступ и у камернпм саставу у Студиу 6 кпји се пренпсип уживп на РТС 3, 18. 
децембра 2018. гпдине. 

 
Наталија Петрпвић, прпф. 

 Свешана сала Прве крагујевашке гимназије, 26.03.2019.  

 Дпбитница специјалне награде уметнишкпм сараднику Интернаципналнпг кпнкурса Donne in 

musica (18,19. 05.2019.) Крагујевац 
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КПНЦЕРТ УЧЕНИКА КЛАВИРСКПГ ПДСЕКА 

ПДРЖАН 3. ЈУНА 2019. ГПДИНЕ У СВЕЧАНПЈ САЛИ ПРВЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 

 

       Заврщни кпнцерт ушеника клавирскпг пдсека пдржан 3. јуна 2019. гпдине је круна свих 
претхпдних активнпсти на клавирскпм пдсеку и ппследоа кпнцертна активнпст у щкплскпј 
2018/2019. гпдини. На кпнцеру су ушествпвали најбпљи ушеници кпји су ппстигли пдлишне резултате 
на такмишеоима у пснпвнпј и средопј щкпли. За прганизацију кпнцерта ппбринули су се наставници 
клавира, кпнцерт је бип пдлишнп ппсећен а ппстпји и видеп запис. 
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 Клавирским пдсекпм рукпвпдила је Јелица Матић дп 24. фебруара 2019. гпдине, а пд 25. 
фебруара 2019. гпдине рукпвпди Иван Предпјевић. 
 
У Крагујевцу,  09.09.2019 

Извещтај саставип: 
Рукпвпдилац струшнпг већа наставника за предмет  клавир 
Иван Предпјевић, прпф 
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Извещтај п раду Струшнпг већа гудашкпг пдсека  
Тпкпм щкплске 2018/19. гпдине, гудашки пдсек ппхађап је 254 ушеник пснпвне щкпле и 24-прп 
ушеника средое музишке щкпле. У пквиру гудашкпг пдсека издвајају се шетири разлишите групе 
инструмената, а тп су: виплина, випла, виплпншелп и кпнтрабас.  
Наставни кадар гудашкпг пдсека шине 22 наставника:  
 

*Виплина  
 
-Бјелетић Весна, Благпјевић Драгана, Бпгданпвић Ина, Маркпвић Ваоа, Миланпвић Маја, Петкпвић 
Наталија, Прлишкпвски Милена, Прлишкпвски Дущан, Ранкпвић Љиљана, Тпмић Дущан, Тпщић 
Бранислав, Чавпрпвић Марија и Шпица Ана.  
 

*Випла  
 

 Бркић Иван, Влаткпвић Сузана и Цатић Марија.  
 

*Виплпншелп  
 

 Сарамандић Бпжа, Танаскпвић Весна(Исидпра Филиппвић) и Тпмић Алан  
 

Кпнтрабас  
 

- Никплић Игпр, Рунић Драган 
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У прптеклпј щкплскпј гпдини струшнп веће  је свпје делпваое усмерилп у следећим  правцима: 

стални рад на ппдизаоу квалитета наставе, мптивација ушеника и струшнп усаврщаваое прпфеспра. 

Прганизпвани су кпнцерти, велики брпј интерних шаспва и јавних наступ, кап и мајстпрски курсеви. 

Ушеници су ушествпвали и на  такмишеоима у другим градпвима и псвајали награде и признаоа. 

Већи брпј прпфеспра је бип пркестарски активан, на щта смп изузетнп ппнпсни, јер пркестарскп и 

сплп делпваое сматрамп изузетнп важним пбликпм струшнпг усаврщавоа у  уметнишкпј прпфесији. 

Велпки брпј активнпсти и ппстигнутих успеха је билп и медијиски запаженп. 

П свим текућим питаоима дпгпварали смп се на састанцима струшнпг већа.  

 

ПРГАНИЗАЦИПНЕ АКТИВНПСТИ 

 Кпнцерти 

1. Кпнцерт најбпљих ушеника у Галерији Нарпднпг музеја у Крагујевцу  

2. Кпнцерт камерне музике 

3. Кпнцерт ушеника и прпфеспра изведен у међунарпднпј сарадои са музишкпм щкплпм из 

Италије 

4. Гпстпваоа ушеника пснпвне музишке щкпле у свим пснпвним щкплама на теритприји 

Крагујевца 

5. Јавни наступи ппвпдпм дана града на птвпренпм 

Такмишеоа 

1. Међунарпднп такмишеое у Нищу 

2. Стрингер фест-међунарпдни фестивал Сремска Митрпвица 

3. Арт стрингс-међунарпднп такмишеое Крагујевац 

4. Шкплсп Такмишеое 
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Мајстпрски курсеви - семинари 

2. Мастер клас Дарка Кпчаса, шлан Луксембурщке  филхармпније и прпфеспр на 

Кпнзерватпријуму града Луксембурга. За ушенике кпји су ппхадђали семинар ушещће је билп 

бесплатнп.  

3. Мастер клас Марије Мисете, прпфеспра Факултета музишке уметнпсти у Бепграду. Такпђе за 

ушенике кпји су ппхадђали семинар ушещће је билп бесплатнп.  

 

   

 

РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕОА 

Међунарпднп такмишеое у Нищу 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Разред Прпфеспр Награда / бпдпви 

1 Јелена Спјкпвић ПМШ Ана Шпица 2. награда 

2 Даница Димитријеевић ПМШ Ана Шпица 3. награда 

3 Мина Ппппвић 3 СМШ Сузана Влаткпвић 2. награда 

4 Милена Радпјкпвић 2 СМШ Сузана Влаткпвић 2. награда 

Стрингер фест-међунарпдни фестивал Сремска Митрпвица 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Разред Прпфеспр Награда / бпдпви 

1 Мина Ппппвић 3 СМШ Сузана Влаткпвић 1. награда 

2 Милена Радпјкпвић 2 СМШ Сузана Влаткпвић 2. награда 

Арт стрингс-међунарпднп такмишеое Крагујевац 

Ред. 
бр. 

Име и презиме Разред Прпфеспр Награда / бпдпви 

1 Невена Паунић 4 СМШ Љиљана Ранкпвић 3. награда 

2 Дуп 
Мина Ппппвић/Невена 
Кпстић 

3 СМШ Сузана Влаткпвић 1. награда 

3 Милена Радпјкпвић 2 СМШ Сузана Влаткпвић 1. награда 
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 ШКПЛСКП ТАКМИЧЕОЕ 

 
ВИПЛА ПМШ 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ БРПЈ БПДПВА НАГРАДА 

Кргпвић  Даница: IV ПМШ 98  I 

Кпстић  Гпршин : II ПМШ 97  I 

Никплић  Нина : II ПМШ 96  I 

Срећкпвић  Наталија: II ПМШ 89  II 

 
ВИПЛПНЧЕЛП ПМШ 

Благпјевић  Јанкп: III ПМШ 100  I 

Цатић  Анђела: III ПМШ 96  I 

Шпица  Давид: III ПМШ 96  I 

Жегарац  Јпвана : III ПМШ 90  I 

 
КПНТРАБАС ПМШ 

Милпсављевић  Михаилп: II ПМШ 97  I 

Манић  Јпван: II ПМШ 90  I 

Петрпвић  Неда: : I ПМШ 85  II 

Лазаревић  Вук: I ПМШ . . 

 
ВИПЛА СМШ 

Радпјкпвић  Милена: II СМШ 100  I  

Ппппвић  Мина: III  СМШ 99  I 

Тпдпрпвић  Ана: : III  СМШ 93  I 

Тпмић  Миљана: II СМШ 89  II 

Раншић Сандра: III СМШ 80  II 

 
ВИПЛПНЧЕЛП СМШ 

Јекпвић  Милица: IV СМШ 95 I  

 
 
КПНТРАБАС СМШ 

Ппппвић  Вујадин: II СМШ 96  I 

Гпбељић  Димитрије: I СМШ 89  II 

 

ВИПЛИНА  I ПМШ 

Милпјевић  Милица: : I ПМШ 100  I 

Вушкпвски  Ива: I ПМШ 98  I 
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Јанкпвић  Љубица: I ПМШ 97  I 

Цветкпвић Павле: : I ПМШ 97  I 

Бамдад  Митра  : I ПМШ 96  I 

Цатић  Јана: : I ПМШ 96  I 

Вулпвић  Ленка: I ПМШ 95  I 

Каић  Maща: I ПМШ 95  I 

Марић  Милена: I ПМШ 95  I 

Петрпвић  Никпла: : I ПМШ 95  I 

Башаревић  Мина: I ПМШ 94  I 

Петрпвић Спфија: I ПМШ 94  I 

Љубић  Уна: I ПМШ 92  I 

Илић  Пгоен: I ПМШ 90  I 

Милпщевић  Леа: : I ПМШ 90  I 

 
ВИПЛИНА  II ПМШ 

Перић  Милица: II OMШ 100  I 

Пбрадпвић  Анастасија: : II OMШ 87  II 

Вукићевић  Ксенија: II OMШ 86  II 

Живанпвић  Јана: II OMШ 85  II 

Митрпвић  Ваоа: II OMШ 85  II 

Стеванпвић  Емилија: II OMШ 85  II 

 
ВИПЛИНА  III ПМШ 

Минић  Мина:III ПМШ 95  I 

 
ВИПЛИНА  IV ПМШ 

Перић Бисера: IV ПМШ 93  I 

Миливпјевић Маркп: IV ПМШ 87  II 

Зекић Бпгдана:IV ПМШ 86  II 

 
ВИПЛИНА  V ПМШ 

Стпјкпвић Јелена: V ПМШ 98 I 

Јпванпвић Селена: V ПМШ 88 II 

Милпсављевић Лена: V ПМШ 88 II 

Вуксанпвић Младен: V ПМШ 82 II 
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ВИПЛИНА  VI ПМШ 

Димитријевић Даница: VI ПМШ 92 I 

Станпјевић Јана: VI ПМШ 89 II 

Живкпвић Јпвана: VI ПМШ 87 II 

 
ВИПЛИНА СМШ 

Нпвакпвић Ивпна: I СМШ 90 I 

Милпщевић Елена: I I СМШ 96 I 

Благпјевић Ана: I I I СМШ 92 I 

Радпсављевић Анастасија: IV СМШ 96 I 

Паунић Невена:IV СМШ 94 I 

 

 

КПНЦЕРТНЕ  АКТИВНПСТИ ПРПФЕСПРА 

 

 Активнп ушещће већег брпја прпфеспра у камернпм Пркестру Шлезингер 

 Активнп ушещће већег брпја  прпфеспра у Крагујевашкпм симфпнијискпм пркестру 

 Сарадоа  са К.П.Д. 
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Извещтај п раду Струшнпг већа пдсека хармпнике 
              Пва щкплска гпдина се са правпм мпже пкарактерисати кап једна пд успещнијих 
щкплских гпдина у раду актива хармпнике у ппследое време. Брпјни јавни наступи 
ушеника,нарпшитп успещна представљаоа на брпјним такмишеоима у земљи и инпстранству, у 
мнпгпме су премащили резултате из претхпдних гпдина. Свакакп се издвајају велики међунарпдни 
успеси ушеника 2. разреда смщ Луке Симића и 3. разреда смщ Петра Диншића, кпји су на 
престижнпм међунарпднпм такмишеоу „Светски трпфеј“ у Канади и „Дани хармпнике“у 
Клигенталу у Немашкпј псвпјили 1. и 3. местп у јунипрскпј категприји. Лука Симић је, такпђе псвпјип 
2. местп на престижнпм “Светскпм Купу“ у Каунасу у  Литванији и 4. местп на 72. Светскпм купу 
пдржанпм у кинескпм граду Шенчен. 
                  Ппщтп су скпрп све кплеге биле укљушене у припрему наступа на такмишеоима са свпјим 
ушеницима, верпватнп је најбпље дати преглед успеха ушеника пп класама. 
 

 
 

 
 
 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

72 
 

Дущан Вушкпвић                                                                                                                                   
Стефан Димитријевић 3. разред смщ (1. награда „Звездане стазе“, лауреат „Дани 

Хармпнике“ Смедеревп, Такмишеое у С.Паланци и   Тивту) 
Никпла Димитријевић 2. разред смщ (2. награда „Дани хармпнике“ Смедеревп, 1 награда  

С.Паланка). 
 

Таоа Саватић     
- „Вива хармпника“ Алексинац 

Алекса Ранкпвић I-1  
Тпдпр Мијајлпвић I-3  

 
- „Мехфест“  Бепград 

Алекса Ранкпвић I -2  
- „Звездане стазе“ Крагујевац 

Алекса Ранкпвић  I -2 
- Музишки фестивал у Ужицу 

Тпдпр Мијајлпвић - ппбедник категприје 
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Даркп Димитријевић 
- „Мехфест“  Бепград 

Јпван Андрејић,  I -2  
 

Споа Нещић 
- „Звездане стазе“ 

Јанкпвић  Маша ( 6.), I -2 
 

 
    

Снежана Властић 
- „Мех Фест“: 
Шапић Младен (6.) – I  
Угринпвић Впјислав (3. смщ) - II 
Јпцић Ненад ( 4.) - I 
"4 петлића" – категприја камерне музике пмщ - I 

 
- „Бепградски фестивал“: 
Шапић Младен,  I -1 

 
- „Звездане стазе“ 
Шапић Младен- лауреат 
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Угринпвић Впјислав- II 
Јпцић Ненад- лауреат 
Камерни састав "4 петлића"- лауреат 

 
- Фестивал ЗМБШС 
Шапић Младен - лауреат фестивала -100 
Камерни састав "4 петлића" -  лауреат фестивала - 100  

  
 

Игпр Петрпвић 
- ,,Еуфпнија” 
Александар Радпвић  I 
Лазар Живадинпвић, лауреат 

 
- ,,Звездане стазе“  
Лазар Живадинпвић II   
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Станић Слпбпдан 
- “ Дани хармпнике“у Смедереву 
Благпјевић Впјин,  I 
- „Музишкп прплеће“Смедеревска Паланка 
Благпјевић Впјин,  I 
- Такмишеое у Трстенику 
 Благпјевић Впјин,  I 
- “ Звездане стазе“ 
Перпвић  Алекса, I 
- “ Дани хармпнике“Смедеревп  

       Перпвић  Алекса, I 
 
 

 
 

 
Ђурђевић Весна 

- „Дани хармпнике“ у Смедереву 
Делетић Анђелија, I 

 

Иван Карачић 
Филип Јпванпвић 

- „Вива Хармпника“ Алексинац ,   I награда 
- „Мехфест“  Бепград,    I награда            
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Катја Пуппвац 

Петар Динчић  
- 56. Интернаципналнпм такмишеоу хармпнике у Клингенталу - III 
- III интернаципнални фестивал "Вива хармпника" у Алексинцу - лауреат VII категприје 
- Бепградски фестивал  хармпнике 2019. – лауреат VIII категприје 
- X интернаципнални фестивал “ Акпрдепнарт плус“ у Сарајеву – лауреат VII категприје 
- 44. међунарпдни  сусрет  хармпникаща у Пули - I награда у категприји Д и I награда у 

категприји Е, награда за најбпље извпђеое кпмппзиције хрватскпг кпмппзитпра 
- VII  Интернаципнални  фестивал „Мехфест“ у Бепграду , I награда у VIII категприји и I награда у 

IX категприји  
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Владимир Мандић 

- „Акпрдепманиа“Плевен, Бугарска 
Лука Стеванпвић (1.смщ) I 
Лука Симић (2. смщ) лауреат  
- „Звездане стазе“ Крагујевац 
Лука Симић- лауреат Такмишеоа   

 
 
    Ппред  пвих наступа и такмишеоа вреднп је ппменути традиципнални гпдищои кпнцерт 
пдсека, пдржан у јуну, кап и мајски кпнцерт „Хармпника-једна приша“, кпјим је пбележен крај 
педагпщке каријере кплегинице Милице Лазаревић, где су наступили оени бивщи ушеници. Псим 
Милице Лазаревић у пензију је птищла и кплегиница Јадранка Лукпвац. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

78 
 

Извещтај п раду Струшнпг већа дувашкпг пдсека  
У пквиру Дувашкпг пдсека музише щкпле „др Милпје Милпјевић“ у Крагујевцу, щкплске 2018/2019. 
гпдине, успещнп је реализпвана настава седам класа индивидуалне наставе: 

1. Ален Петрин – Сакспфпн 
2. Немаоа Ракић – Труба 
3. Драгища Живкпвић – Кларинет 
4. Христина Кпвашевић – Пбпа 
5. Дущан Васиљевић – Флаута 
6. Снежана Кпвашевић – Флаута 
7. Ирена Настић-Филиппвић – Флаута 

Васпитнп – пбразпвни циљеви, утврђени на ппшетку щкплске гпдине планпм рада актива, пбухватили 
су: 

- Прганизацију и пдржаваое редпвне наставе 
- Пдржаваое пплугпдищое смптре и гпдищоег испита 
- Наступе на интерним и јавним шаспвима, кпнцертима и другим културним 

манифестацијама 
- Набавку материјала за успещну реализацију наставе 
- Струшнп усаврщаваое наставника 
Пстварени су следећи резултати: 
- Планирани фпнд шаспва је реализпван 

Све класе дувашкпг пдсека успещнп су реализпвале наставни садржај предвиђен планпм и 
прпгрампм. 

- Припрема и реализација интерних шаспва тпкпм щкплске гпдине 
У тпку првпг и другпг пплугпдищта щкплске 2018/2019. гпдине пдржана су пп три интерна шаса 
дувашкпг пдсека. Интерни шаспви пдржани су уз присуствп публике у свашаним салама музишке 
щкпле. 

   
 
 
 
 
 
 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

79 
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- Испити и смптре 

На крају првпг пплугпдищта пдржана је смптра, а на крају другпг пплугпдищта реализпван је 

заврщни испит ушеника дувашкпг пдсека. Сви ушеници су пплпжили испите са ппзитивним пценама.    

  

 

- Ушещће ушеника на семинарима и мастеркласпвима 

Флаутисти наще щкпле били су пплазници мастеркласа Јпване Дамоанпвић у 2019. гпдини. 
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- Ушещће и запажени резултати на међунарпдним и републишким такмишеоима 
Ушеници дувашкпг пдсека наще щкпле псвпјили су брпјна признаоа и награде на такмишеоима и 
фестивалима: 

 Класа: Ален Петрин, Сакспфпн 
- Катарина Славкпвић I СМШ, друга награда на Републишкпм такмишеоу; друга награда 

на Међунарпднпм такмишеоу дрвених дуваша у Ппжаревцу 
- Даница Вушкпвић, IV ПМШ, друга награда на Републишкпм такмишеоу; прва награда на 

Међунарпднпм такмишеоу дрвених дуваша у Ппжаревцу 
 Класа: Драгища Живкпвић, Кларинет 
- Петар Благпјевић II ПМШ, лауреат на Републишкпм такмишеоу; прва награда на 

Фестивалу музишких щкпла 
 Класа: Немаоа Ракић, Труба 
- Даница Петкпвић IV ПМШ, прва награда на Републишкпм такмишеоу 
 Класа: Снежана Кпвашевић, Флаута 
- Спфија Димитријевић II ПМШ, друга награда на Републишкпм такмишеоу 
- Нина Герпски II ПМШ, друга награда на Републишкпм такмишеоу 
 Класа: Ирена Настић-Филиппвић 
- Емилија Стеванпвић III OМШ, прва награда на Међунарпднпм такмишеоу дрвених 

дуваша у Ппжаревцу 
- Димитрија Петрпнић III OМШ, друга награда на Међунарпднпм такмишеоу дрвених 

дуваша у Ппжаревцу  
 Класа: Христина Кпвашевић, Пбпа 
- Вељкп Јанкпвић, II разред ПМШ, прва награда на Републишкпм такмишеоу 

 
- Традиципналнп је пдржан кпнцерт дувашкпг пдсека 

Дана 21.05.2019. гпдине у Галерији Нарпднпг музеја пдржан је сада већ традиципнални кпнцерт 
дувашкпг пдсека. Ушесници кпнцерта били су ушеници свих класа дувашкпг пдсека, кап и кплеге 
флаутисти Снежана Кпвашевић, Дущан Васиљевић и Ирена Настић-Филиппвић. 
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- У пснпвним щкплама на теритприји града Крагујевца пдржаване су прпмпције 
дувашких инструмената 

У циљу прпмпвисаоа класа и инструмената дувашкпг пдсека нащи ушеници су у пратои свпјих 
наставника пбилазили пснпвне щкпле на теритприји града Крагујевца тпкпм маја месеца 2019. 
гпдине. Кап ппзитиван исхпд пвпг ангажпваоа упшенп је веће интереспваое деце на пријемнпм 
испиту. 

- Ушещће ушеника дувашкпг пдсека на Ђурђевданскпм карневалу 
У прганизацији Градске управе - града Крагујевца пдржана је карневалска ппвпрка у кпјпј су ушещеће 
узели ушеници дувашкпг пдсека у пратои свпјих наставника, Немаое Ракића и Алена Петрина. 

- Пдржан је пријемни испит за щкплску 2019/2020. гпдину 
Пп заврщетку пријемних испита примљен је следећи брпј ушеника: 
Кларинет (1 ушеник), Флаута (2 ушеника), Труба (3 ушеника), Сакспфпн (3 ушеника), Пбпа (5 ушеника) 
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Извещтај  п раду Струшнпг већа трзашкпг пдсека – тамбура и харфа   
 

На трзашкпм пдсеку, на инструментима тамбура и харфа на ппшеку щкплске 2017/2018. гпдине је 
уписанп  43 ушеника у пснпвнпј музишкпј щкпли у Крагујевцу. У средопј щкпли на инструментима 
тамбура и харфа уписанп је шетвпрп ушеника. На инструменту тамбура у издвпјенпм пдељеоу билп је 
укупнп 6 ушеника. Брпј ушеника на крају щкплске гпдине је 40 у пснпвнпј щкпли и 4 у средопј щкпли .  
Ушеници су били расппређени у класама шетири прпфеспра: 
 

1. Ирине Васпвић тамбура 
7 ушеника на тамбури Е прим (један у средопј щкпли) 
3 ушеника на тамбури А бас прим (један у средопј щкпли) 
2 ушеника на мандплини (један у средопј щкпли) 
 

2. Милене Милпвић тамбура 
11 ушеника на тамбури Е прим 
2 ушеника на мандплини 
1 ушеник на тамбури А бас прим 

 
3. Невене Мијаилпвић тамбура 

9 ушеника на тамбури Е прим (један у средопј щкпли) 
4 ушеника на мандплини  

        
4. Снежане Јевтпвић харфа 

14 ушеница на харфи  
 
 
Прпфеспри су радили пп следећем расппреду: 
 

Ирина Васпвић 
Утпрак и петак ппппдне 
Среда и субпта пре ппдне  
Настава се пдвијала у ушипници брпј 29а 
 

               Милена Милпвић 
               Среда и субпта пре ппдне  
               Утпрак и петак ппппдне 
               Настава се пдвијала у ушипници 29б 
               Среда ппппдне у Гружи 
                
               Невена Мијаилпвић 
               Ппнедељак и шетвртак пре ппдне 
               Утпрак, среда и субпта ппппдне  
               Настава се пдвијала у ушипницама 29а и 29б 
               Ппнедељак и шетвртак ппппдне у Книћу 
 
               Снежана Јевтпвић 
               Ппнедељак у шетвртак ппппдне 
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                Среда и субпта  пре ппдне 
                Настава се пдвијала у ушипници брпј 34 
 

Планпм рада актива утврђене су на ппшетку щкплске гпдине следећи пбразпвнп- васпитни циљеви: 
- Прганизација и пдржаваое редпвне наставе 
- Пдржаваое технишкпг, пплугпдищоег и гпдищоег испита 
- Ушещће на и Фестивалу МБШ Србије 
- Наступи на интерним и јавним шаспвима, кпнцертима у щкпли и на другим културним 
манифестацијама 
- Набавка нпвих инструмената за пптребе ушеника 
- Струшнп усаврщаваое наставника 
 
 
  Пстварени су следећи резултати: 
- Гпдищои испити су пдржани у планираним рпкпвима. У тпку гпдине прганизпвани су следећи 
испити: 
- Пријемни испити за ушенике ниже музишке щкпле 
- Кпнтрплне смптре технике (у пктпбру и на крају щкплске гпдине) 
- Гпдищои испити 
Утврђени су термини испита, захтеви за кпнтрплне смптре и аудиције, кап и састави кпмисија, щтп је 
у пптпунпсти реализпванп. 
 
На такмишеоима су пстварени  резултати: 
 
ПСНПВНА ШКПЛА 
Ушеници тамбуре и мандплине пснпвне музишке щкпле су ушествпвали су на Фестивалу уметнишке 
тамбуре и српдних инструмената у Нпвпм Саду, где су пстварили следеће резултате: 
Бранислав Димитријевић (други разред)  - I награда ( 95,33) 
Ина Стефанпвић (други разред), I награда (93,60) 
Пгоен Јпванпвић (трећи разред), I награда ( 96) 
Давид Стефанпвић (пети разред), I награда ( 96)  
Сви у класи Невене Мијаилпвић 
Ђурђа Глищић (други разред), I награда (96,25) 
Давид Давидпвић (други разред), I награда (96,75) 
Бпгдан Глищић (други разред), I награда (96) 
Андреј Васиљевић (трећи разред), II награда (87,75) 
Страхиоа Нејшић (пети разред), I награда (94,5) 
Сви у класи Милене Милпвић 
 
    На 63. фестивалу Музишких и балетских щкпла Србије у Параћину 11. маја 2019. гпдине Давид 
Стефанпвић псвпјип је прву награду са 92 бпда. 
 
  Квартет Четири петлића у саставу три тамбуре Димитрије Јпванпвић, Страхиоа Нејшић, Јанкп 
Вукпјишић и хармпнике Младен Шапић у класи Снежане Властић псвпјип је следеће награде: 

- I2 награда на међунарпднпм такмишеоу хармпнике Мех фест у Бепграду кпје је пдржанп пд 
12. дп 14. априла  

- I награда и Лауреат на међунарпднпм такмишеоу хармпнике Звездане стазе кпје је пдржанп у 
Крагујевцу у априлу 2019. гпдине 
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- I награда и Лауреат на Фестивалу музишких и балетских щкпла Србије 11. маја 2019. гпдине у 
Параћину 

Квартет је наступип на вище кпнцерата и манифестација кап щтп су: два наступа у ппщтини, 
фестивал вина у Рекпвцу, Дпнатпрски кпнцерт у Првпј гиманзији 30 марта 2019. гпдине ради 
прикупљаоа средстава за пдлазак на такмишеое из рпбптике у Хјустпн. 

 
Резултати са такмишеоа ушеника харфе: 

 Ушеници харфе наступили су на међунарпднпм такмишеоу Петар Кпопвић у Бепграду и 
пстварили су следеће резултате: 

Анђелија Туцакпвић (трећи разред) – ппхвала 
Ирина Вушкпвић (пети разред) - ппхвала 
Мима Стеванпвић (шетврти разред) – III 1 награда 
Аникија Премпвић – (шетврти разред) I награда 
 

 На међунарпднпм такмишеоу Млади виртупз у Бепграду ппстигнути су следећи резултати: 
 Миљкпвић Јана  (први разред) -  I3 награда и  
Крстић Наталија (први разред) – II2 награда 
 
СРЕДОА ШКПЛА 
Ушеници трећег разреда средое щкпле тамбуре Јпван Милисављевић и Матија Степанпвић заједнп 
са ушеникпм хармпнике Петрпм Диншићем у пквиру састава Арс Нпва а у класи прпфеспрке Ирине 
Васпвић пстварили следеће резулате на такмишеоима: 

- Лауреат на Републишкпм такмишеоу у категприји некласишних састава кпје је пдржанп у 
Бепграду 22. марта 2019. гпдине  

- I 3награда у Сарајеву на Међунарпднпм такмишеоу хармпнике кпје је пдржанп13. маја 2019. 
гпдине 

Састав Арс Нпва је наступип на следећим кпнцертима и манифестацијама: 12. јуна 2019. гпдине на 
Сајму коига, свешанпсти ппвпдпм Дана щкпле 19. маја, такпђе и на целпвешероим кпнцертима са 
сплп извпђеоем свих шланпва а пнда и камерним свираоем.  
 
Тпкпм щкплске 2018/19. ушеници тамбуре су наступили на интерним шаспвима кпји су били пдржани: 
8. децембра 2018. гпдине 
15. априла 2019. гпдине. 
 
Ушеници су наступали на брпјним кпнцертима и манифестацијама у прганизацији музишке щкпле и 
града Крагујевца (кпнцерти ушеника у пснпвним щкплама у циљу прпмпвисаоа тамбуре, у 
пбданищту, ппщтини и Галерији Нарпднпг музеја  у Крагујевцу на Дан града 6. маја). 
Ушеник Давид Стефанпвић из издвпјенпг пдељеоа у Книћу свирап је на кпнцерту ппвпдпм прпславе 
ппщтине Кнић, на Нпвпгпдищоем кпнцерту у Книћу и на манифестацији Гружанскп прплеће у Книћу 
какп сплп такп и у камернпм саставу. 
У пктпбру 2018. гпдине. је пдржан технишки испит за скале и етиде за ушенике пснпвне и средое 
щкпле (псим првпг разреда). 
 
Ушенице харфе имали су два интерна шаса у тпку щкплске гпдине и тп 9. децембра 2018. гпдине и 9. 
јуна 2019. гпдине. 
Знашајан је бип наступ на кпнцерту у скупщтини града Бепграда 30. маја 2019. гпдине где је 
наступила Аникија Премпвић са ппбедницима међунарпднпг такмишеоа Петар Кпопвић. У једнпм 
делу кпнцерта наступиле су Анђела Станкпвић, Марија Зпраја и Аникија Премпвић а у другпм делу 
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кпнцерта наступила је Ленка Петрпвић. Аникија премпвић 20. јуна ушествпвала је у разгпвпру на 
снимаоу за телевизију Крагујевац где је и свирала. 
Ушеници трзашкпг пдсека су ушествпвали у снимаоу Нпвпгпдищоег кпнцерта за телевизију 
Крагујевац у децембру 2018. а кпнцерт је приказан на телевизији у пквиру прпграма у тпку Бпжићних 
празника. 

 

Квартет Четири петлића на Фестивалу МБШС у Параћину 

 

Давид Стефанпвић на фестивалу МБШС у Параћину 
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Трип Арс Нпва на такмишеоу у Истпшнпм Сарајеву 

 

Деп екипе такмишара и наставника на Фестивалу уметнишке тамбуре у Нпвпм Саду 
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Аникија Премпвић у сали скупщтине Бепграда на наступу 
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Извещтај п раду  Струшнпг већа пдсека гитаре 
    На пдсеку гитаре,  на ппшетку  2018/19 гпдине уписанп   је  44  ушеника у  пмщ и  4  у смщ. Брпј 
ушеника на крају гпдине је 39 у  пснпвнпј  и  4 у средопј. 
   Ушеници су расппређени у класама три прпфеспра: 
 

1. Милана  Маринкпвића  17 (2 смщ) 
2. Милпща Ђпрђевића  16 
3. Никпле Милпванпвића 15  (2 смщ)                                                                                                                                                          

 
Прпфеспри су радили пп следећем расппреду: 
Милан Маринкпвић  
Ппнедељак/Четвртак - ппппдне 
Утпрак/Петак - пре ппдне 
Милпщ Ђпрђевић  
Ппнедељак/Четвртак - ппппдне 
Утпрак/Петак - пре  ппдне 
Никпла Милпванпвић 
Ппнедељак-Четвртак пре ппдне 
Среда-Субпта  ппппдне 
 
Настава се пдвијала у ушипници бр. 29. 
 
На  састанку актива, на   ппшетку  щкплске  гпдине утврђени су следећи васпитнп-пбразпвни 
циљеви: 
  -Прганизација  и пдржаваое  редпвне  настава 
  -Пдржаваое  смптри,пплугпдищоег и гпдищоег испита 
  -Ушещће ушеника на фестивалима у Нищу и Паншеву 
  - Наступи на интерним и јавним шаспвима, кпнцертима и другим културним 
манифестацијама. 
  - Набавка и пдржаваое инструмената за пптребе ушеника 

 
Пстварени су следећи  резултати: 

- Гпдищои испити су реализпвани у планираним рпкпвима. 
    Прганизпвани су следећи испити: 
- пријемни испити за ушенике ниже музишке щкпле 
- реализпване су смптре (на крају првпг и трећег трпмесешја) 
- гпдищои испити 
- матурски  испит 
Термини испита, састави кпмисија, смптре и аудиције реализпвани су упптпунпсти у 
утврћеним терминима. 
 
На такмишеоу у пквиру фестивала гитаре “Naissus guitar fest” у Нищу су  пстварени следећи 
резултати: 
 
 
 
 
Пснпвна щкпла 
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1. Дущан Тпдпрпвић (1.раз) – 1.  награда (94,67 ппена) у класи прпфеспра Никпле 

Милпванпвића 
2. Вук Миленкпвић, (1.раз) - 1. награда (96 ппена) у класи прпфеспра Никпле Милпванпвића 
 
Средоа щкпла 
 
1. Стефан Недeљкпвић (2.раз) – 2. награда (87,86 ппена) у класи прпфеспра Милана 

Маринкпвића 
2. Михајлп Кпнатар (4. раз) -3. награда (84 ппена) у  класи прпфеспра Милана Маринкпвића 

    
На такмишеоу  “Guitar music fest”   тагпће у Нищу ушеници  пснпвне щкпле пстварили су следеће 
резултате: 

1. Матија Срећкпвић  (2.разред) – 1. награда (93 ппена) у  класи прпфеспра Никпле 
Милпванпвића 

2. Вук Миленкпвић (1. Разред)  - 1. награда (99 ппена) у класи прпфеспра Никпле Милпванпвића 
3. Дущан Тпдпрпвић (1. Разред)  - 1. награда (92 ппена) у класи прпфеспра Никпле 

Милпванпвића 
 
На фестивалу гитаре „Pannonia guitar fest” у Паншеву, пстварени су следећи резултати:  
Балща Тпщић (1. пмщ) 1. награда (96,25 ппена) 
Михајлп Кпнатар (4. раз смщ) -  2. награда (87 ппена) 
 
Тпкпм   щкплске 2018-2019 сви  ушеници гитаре  су  наступили  на интреним шаспвима кпји су били 
пдржани: 24.11.2018; 25.05.2019.     
Ушеници средое щкпле   наступили су на заједнишкпм кпнцерту  ушеника и прпфеспра Музишке 
щкпле др Милије Милпјевић   и гпстима из музишке щкпле из Италије. 
Ушеници су наступали на брпјним кпнцертима и  манифестацијама у прганизацији музишке щкпле и 
града Крагујевца (кпнцерти ушеника  у пснпвним щкплама у циљу прпмпвисаоа гитаре,ппщтини и 
тргу   на Дан града  06.052019.       
Ушеник   шетврте гпдине Михајлп Кпнатар је пдржап матурски кпнцерт  05.06.2019  у сали бр 21. 
 

 
 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

92 
 

     

 

Извещтај Струшнпг већа Пдсека сплп певаоа 

Татјана Милпван 
 
20.10.2018 Димитрије Васкпвић је наступип кап сплиста са хпрпм Прве гимназије на кпнцерту 
ппсвећенпм сешаоу на Шумарице на птвпренпј сцени у центру града   
  
24.11.2018 на међунарпднпм такмишеоу сплп певаша "Никпла Цвејић" у Руми Димитрије Васкпвић је 
псвпјип 2.  награду , Александра Димић 2 награду. 
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27.12.3018 на нпвпгпдищоем кпнцерту пдсека кпји се пдржавап у Галерији Нарпднпг 
музеја,наступили су Александра Димић,Ванја Филиппвић,Бпјан Ђурић,Димитрије Васкпвић. 
 
11.01.2019 на Врашару у Бепграду, у пквиру манифестације "Бпжићнп сепце",са хпрпм "Успеое 
Пресвете Бпгпрпдице" и кап сплисти наступили Александра Димић,Бпјан Ђурић,Димитрије Васкпвић 
и Матија Степанпвић. 
 
25.01.2019 Александра Димић је псвпјила 1 награду на међунарпднпм такмишеоу "Лазар Јпванпвић" 
у Бепграду. 
 
28.01.2019 на свешанпј Светпсавскпј Академији пдржанпј у свешанпј сали 1 Гимназије је наступип 
Димитрије Васкпвић. 
 
09.03.2019 у пквиру манифестације "Беле ппкладе и Масленица" у прганизацији сунарпдника и 
пријатеља Русије "Свет" са прпгрампм руских пппуларних и нарпдних песама наступили су 
Александра Димић,Бпјан Ђурић,Анђела Јпкић са свпјпм прпфеспркпм Татјанпм Милпван,кап и 
ушеници класе прпф.Ксеније Миленкпвић- Нађа Сакпвић и Маја Степпвић. 
 

 
 
23.03.2019 у Галерији Нарпднпг музеја се пдржап кпнцерт класе на кпјем наступили сви ушеници 
средое щкпле и 2 разреда пснпвне щкпле.Кпнцерт се спремап са великим ентузиазмпм и 
љубављу,шак и у тпку щкплскпг распуста.За клавирпм је бип нащ верни друг и сарадник прпф.Саса 
Абрампвић,кап и ушеници из класе Анђела Стпјанпвић и Јелисавета Бегпвић.Велика кплишина 
ансамбла разлишитих састава дпнела свима нама велику радпст заједнишкпг музицираоа. 
 
26.03.2019 Александра Димић је наступила кап гпст на сплистишкпм кпнцерту пр.Ксеније 
Миленкпвић "Веше руске музике" кпји се пдржап у свешанпј сали 1 Гимназије. 
5.04.2019 на Републишкпм такмишеоу сплп певаша у Бепграду Александра Димић је псвпјила 1 
награду. 
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6.05.2019 Александра Димић,Бпјан Ђурић и Михајлп Јпцић наступили су на једнпм пд кпнцерта 
ппсвећенпм Дану града уз клавирску пратоу Јелисавете Бегпвић. 
 

 
 
9.05.2019 на заједнишкпм  кпнцерту са впкалнпм мущкпм группм из Пермске филхармпније(Русија) 
ппсвећенпм Дану Ппбеде у другпм светскпм рату и у акцији прппаганде прптив ратпва,у 
прганизацији сунарпдника и пријатеља Русије "Свет" на кпнцерту пдржанпм у сали 1 гимназије и уз 
пратоу Културнп-уметнишкпг друщтва "Абращевић",наступиле су Александра Димић и прпф.Татјана 
Милпван и Ксенија Миленкпвић. 
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15.05.2019 на кпнцерту најбпљих ушеника щкпле у пквиру  "Мајских свешанпсти" наступили су 
Михајлп Јпцић и Александра Димић. 
 
30.05 и 14.06.2019 Александра Димић,Димитрије Васкпвић,Бпјан Ђурић,Матија 
Степанпвић,Јелисавета Бегпвић,Анђела Стпјанпвић наступили су у извпђеоу ппере В.А.Мпцарта 
"Фигарпва Женидба" у пквиру пперскпг студија ппд рукпвпдствпм пр.Лидије Јевремпвић Спфије. 
15.06.2019 Диплпмски кпнцерт Михајлп Јпцића. 
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Бпјан Булатпвић 
 
 

У перипду пд 1. септембра 2018.-те дп јуна 2019.-те гпдине, ђаци из класе наставника 
Булатпвића узели су ушещће у некпликп наступа и такмишеоа.   
 

Ушеница Ксенија Прпданпвић ушествпвала је на Републишкпм такмишеоу у Бепграду, музишка 
щкпла „Јпсип Славенски“, и псвпјила 3. награду. Ксенија је тада била први разред музишке щкпле и 
први пут је наступила на такп великпм такмишеоу. 
 

Ушеница Лепна Бпгданпвиш је такпђе ушествпвала на Републишкпм такмишеоу у Бепграду, 
музишка щкпла „Јпспи Славенски“, и псвпјила је 2. награду. Лепна је у тпм мпменту била други 
разред ниже музишке щкпле. 
 

Ванредни ђак Стефан Ракпоац, кпји је у класи наставника Булатпвића, ушествпвап је у 
великпм прпјекту музишке щкпле „др Милпје МИлпјевић“, кпји је впдила ппмпћник директпра 
Лидија Јевремпвић Спфија. Прпјекат је била Мпцартпва ппера „Фигарпва женидба“, у кпме је Стефан 
певап у хпру, а кпју је крагујевашка публика изузетнп примила, а певаше наградила великим 
аплаузпм. 
 

Наставник Булатпвић је у перипду септембар – јул пдржап 5 сплистишких кпнцерта, наступ у 
Студију 6 (РТС), наступ у Нарпднпм ппзприщту и тп: 
 

 сплистишки кпнцерт у цркви Светпг Петра у Бешу (Аустрија) 

 сплистишки кпнцерт на Данима српске културе у Бешу (Аустрија) ппд впђствпм пперерске 
примадпне Пливере Миљакпвић 

 сплистишки кпнцерт у Српскпм културнпм центру у Паризу (Француска) 

 сплистишки кпнцерт у Универзитетскпј галерији у Крагујевцу 

 наступ са Жебељан ансамблпм директан пренпс прекп радија (радип 3 РТС) 
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 наступ са Жебељан ансамблпм директан пренпс прекп телевизије (РТС 3) 

 улпга Арналте у Мпнтевердијевпј ппери „Крунисаое Пппеје“ 

 сплистишки кпнцерт на 40. Скппскпм лету у Скппљу (Македпнија) 
 
 

На пријемнпм испиту за средоу щкплу – пдсек сплп певаое ушенице Лепна Бпгданпвић и 
Тепдпра Кашаревић су успещнп пплпжиле пријемни испит, а Тепдпра је имала максималан брпј 
ппена. 
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Евгеније Јеремић (замена Љубице Гащпарпвић Јевтпвић)  2018/19. 

Извещтај за ушенике:  

1. Бпгдан Давинић (први смщ) – наступ на кпнцерту пдсека за сплп певаое у галерији Нарпднпг 
музеја у Крагујевцу (децембар, 2018) 

2. Милена Влајић (први пмщ), Дуоа Урпщевић (први пмщ), Дуоа Шпбпт (први пмщ), Анђела 
Стпјкпвић (први пмщ), Неда Никплић (други пмщ), Наталија Ристић Дерманпв (први смщ)- 
наступ на интернпм шасу у сали Прве крагујевашке гимназије,  децембар 2018. 

 

Извещтај за наставника:  

1. Улпга Мими у ппери Бпеми (Српскп нарпднп ппзприщте, Нпви Сад), децембар 2018. 
2. Улпга Виплете Валери у ппери Травијата (Нарпднп ппзприщте, Бепград), јануар 2019. 
3. Сплистишки кпнцерт (галерија САНУ, Бепград), мај 2019. 
4. Улпга Кпщтане у ппери Кпштана (Нарпднп ппзприщте, Бепград), јун 2019. 
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Ксенијa Миленкпвић  

31.10.2018. Јелена Михајлпвић наступила на кпнцерту за децу из вртића у сали музишке щкпле „др 
Милпје Милпјевић“ 
19.11.2018. Интерни шас пдсека сплп певаоа, наступиле Маја Степпвић, Невена Миленкпвић 
24.12.2018. Интерни шас пдсека сплп певаоа, наступила Спфија Вушићевић 
27.12.2018. Нпвпгпдищои кпнцерт у Галерији нарпднпг музеја у Крагујевцу, наступиле Спфија 
Вушићевић и Јелена Михајлпвић 
29.01.2019. Интерни шас пдсека сплп певаоа, наступиле Маја Степпвић и Нађа Сакпвић 
09.03.2019. Кпнцерт руских песама на манифестацији „Масленица“ у хали „Парк“ у Крагујевцу, 
наступиле Маја Степпвић и Нађа Сакпвић 
15.03.2019. Такмишеое „Станислав Бинишки“ у Бепграду, Маја Степпвић псвпјила је 1. награду, а Нађа 
Сакпвић је псвпјила 2. награду 
04-08.04. 2019. Републишкп такмишеое у Бепграду, Јелена Михајлпвић псвпјила је 2. Награду, а Маја 
Степпвић и Нађа Сакпвић дпбиле су ппхвале 
30.05. и 14.06.2019. Ппера В.А. Мпцарт „Фигарпва женидба“ у изведби пперскпг студија музишке 
щкпле, ппд рукпвпдствпм прпф. Лидије Јевремпвић Спфије, а у режији Тадије Милетића, у хпру су 
наступиле Маја Степпвић и Нађа Сакпвић 
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Зприца Белпица 

На Републишкпм такмишеоу музишких и балетских щкпла Србије, пдржанпм у Бепграду, ушеница 
трећег разреда смщ, Христина Влащкпвић, псвпјила је трећу награду, а ушеница другпг разреда смщ, 
Катарина Јеремић, дпбила је ппхвалу. Ушеник првпг разреда пмщ, Милутин Лекпвић, представљап је 
град Крагујевац на такмишеоу „Србија у ритму Еврппе“.  

У адаптиранпј представи пперскпг студија наще щкпле „Фигарпва женидба“ - В.А. Мпцарт, 
ушествпвале су Христина Влащкпвић и Катарина Јеремић. 

 
 
Уметнишкп ангажпваое 

- Ушещће на кпнцерту кпји је прганизпван у пквиру манифестације „Дани Чещке културе“  
у пктпбру 2018. гпдине у Свешанпј сали Прве крагујевашке гимназије 
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- Наступи у галерији „Кпларца“ у Бепграду и „Фестивалу ране музике“ у цркви св. Петра у 
Бепграду. 

У тпку щкплске 2018/19. гпдине, у пквиру струшнпг усаврщаваоа, била је пплазник „Барпкне 
академије“ Маријане Мијанпвић. „Барпкна академија“ је пдржана у пктпбру 2018. и мају 2019. 
гпдине у Бепграду. 

 

 

 

 

Лидија Јевремпвић Спфија 

- 24. априла 2019. – оени ушеници, Искра Сретпвић и Алекса Јевтић наступили су са  
Михајлпм Јпцићем, Александрпм Димић и Бпјанпм Ђурићем (класа Т. Милпван) у 
пквиру Кпнцерта камерних ансамбала прпфеспра Бпдина Старшевића, кпји је пдржан у 
Галерији Нарпднпг музеја. 

- Сппмен парк "Kрагујевашки пктпбар" бип је у субпту, 18.5.2019. местп пдржаваоа 
прпграма "Завишајни нпктурнп: музишки лик ппезије Зпрана Петрпвића". У 
прпграму, кпји је деп међунарпдне манифестације "Нпћ музеја", ушествпвали су 
ушеници Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић". Ппдрщку (ментпрски рад) ушеницима 
су пружили: Лидија Јевремпвић Спфија, прпф. сплп певаоа, Бпдин Старшевић, прпф. 
камерне музике, Невенка Јанићијевић, прпф. увпда у кпмппнпваое и Владимир Перић, 
прпф. српскпг језика и коижевнпсти. 

Ушествпвали су ушеници Пдсека сплп певаоа: Искра Сретпвић и Алекса Јевтић (класа Л. Јевремпвић), 
Александра Димић, Михајлп Јпцић и Бпјан Ђурић (класа Т. Милпван), Христина Влащкпвић и 
Катарина Јеремић (класа Зприца Белпица) и Бпгдан Давинић (класа Е. Јеремић). 
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У шетвртак 11. априла 2019, у Свешанпј сали Друге крагујевашке гимназије, представнице Музишкп-

пперскп-театарска прганизација МПТП, Натаща Јпвић и Виплета Радакпвић пдржале су  презентацију 

Летое пперске щкпле 2019. гпдине. Прпмпцији је присуствпвала и прпфеспр емеритус Радмила 

Бакпшевић. Била је тп прилика да се нащи ушеници, млади певаши уппзнају са мпгућнпстима кпје 

Шкпла пружа. 

 
 

Резултати на такмишеоима: 

Такмишеое „Станислав Бинишки“ у Бепграду – 15. март 2019. – Бпјан Павлпвић, ушеник 1. разреда 

средое музишке щкпле псвпјип је прву награду. Клавирска сарадоа – Ана Стпјанпвић 

- XXI међунарпднп такмишеое сплп певаша "Никпла Цвејић", пдржанпм у Руми, 23. и 24. нпвембра, 
Искра Сретпвић, ушеница 4.разреда средое музишке щкпле псвпјила је прву награду и специјалну 
награду СПКПЈ-а. Клавирска сарадоа  - Наталија Петрпвић 

- Републишкп такмишеое сплп певаша у Бепграду – Искра Сретпвић, прва награда. Клавирска 
сарадоа: Наталија Петрпвић 
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- На Међунарпднпм такмишеоу „Donne in musica“ – Алекса Јевтић, ушеник 3.разреда средое музишке 

щкпле, псвпјип је награду ЛАУРЕАТ ТАКМИЧЕОА. Клавирска сарадоа Наталија Петрпвић 

 

Ушещће у раду жирија: 

Међунарпднп такмишеое „Никпла Цвејић“ – Рума, нпвембар 2018. 
Такмишеое сплп певаша „Станислав Бинишки“ – Бепград, март 2019. 
Међунарпднп такмишеое „Donne in musica“ – Крагујевац, мај 2019. 
 
Струшнп усаврщаваое 

Ппхађала Мастер клас Давида Бижића, у прпстпријама Музишкпг центра "Eva music" , у Бепграду, 28. 

пктпбра 2018.  и Мастер клас Клаудије Едер, прпфеспрке из Немашке кпја је радила у пквиру Рпси 

феста у Бепграду, јануара 2019, у Нарпднпм ппзприщту у Бепграду. Ушеница Искра Сретпвић је 

активнп ушествпвала у раду и наступила на заврщнпм кпнцерту Мастер класа на Малпј сцени 

Ппзприщта. 

Уметнишкп ангажпваое 

- Наступ у пквиру Кпнцерта ппвпдпм Дана шещке културе, 22. пктпбра 2018. / Свешана 

сала Прве крагујевашке гимназије 

- Наступ са Пркестрпм хармпнике Крагујевац ппд рукпвпдствпм Предрага Кпстпвића / 

Велика сцена Кпларшеве задужбине, 

- Два кпнцерта у пквиру 44. НИМУС-а (Нищ), нпвембра  и ПКТПХ-а (Крагујевац), пктпбра 

2018, Stabat mater, Giovanni Battista Pergolesi, са Камерним пркестрпм „Шлезингер“, 

диригент Владимир Милић и кплегиницпм, Татјанпм Милпван /  

- Наступи са Пркестрпм хармпнике у Свешанпј сали Прве крагујевашке гимназије 

Впдила је Пперски студип Музишке щкпле и наставила сарадоу са редитељем, Тадијпм Милетићем. 

Чланпви Пперскпг студија су 30. маја премијернп извели пперу В. А. Мпцарта „Фигарпва женидба“ 
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да би, на захтев мнпгпбрпјне публике и градских рукпвпдећих структура дпбили ппзив за репризу 

кпју су извели 14. јуна. Свешана сала Прве крагујевашке гимназије била је препуна а задпвпљствп 

публике пгрпмнп. Ппера је изведена у прганизацији Музишкпг центра и у сарадои са Музишкпм 

щкплпм и била је медијски пдлишнп праћена. Тпкпм рада Студија и ппставке ппере ушеници су имали 

прилику да се сретну са прпф.емеритус Радмилпм Бакпшевић и ппслущају оене драгпцене савете. 

Прпфеспрка није щтедела реши хвале и задпвпљства. Сценпградију и кпстимпграфију је ппнпвп 

пптписап ушеник Музишке щкпле, Алекса Јевтић кпји је наступип у улпзи Фигара.  

Чланпви Пперскпг студија били су ушеници свих класа Пдсека сплп певаоа Музишке щкпле. 
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Алекса Јевтић је успещнп пплпжип пријемни испит у Бешу, на Universität für Musik und darstellende 

Kunst и уписап студије сплп певаоа  у класи прпфеспрке Лехнер 

 

Искра Сретпвић је такпђе са великим успехпм пплпжила пријемни испит на ФМУ у Бепграду и 

уписала студије сплп певаоа у класи прпф Катарине Јпванпвић 
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Димитрије Аксентијевић Виктпр je  студије сплп певаоа уписап у класи прпф Линде Ватспн, такпђе у 

Бешу, (Мusik und Kunst) 

У прганизацији Музишке щкпле и Пдсека сплп певаоа прганизпван је кпнцерт Виплете Радакпвић, 

сппран, у клавирскпј пратои Владимира Глигпрића. На прпграму је била впкална лирика Дејана 

Деспића. 
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Извещтај Струшнпг већа Пдсека за традиципналнп свираое и певаое  
Пдсек за традиципналнп нарпднп певаое и свираое је у щкплскпј 2018/19 гпдини уписалп  24 

ушеника:  16 на нарпднпм певаоу, пд кпјих 7 оих у првпм разреду средое щкпле и 8 на нарпднпм 

свираоу за предмет фрула. У тпку щкплске гпдине исписанп је и щкплу напустилп 4 ушеника на 

пдсеку за нарпднп певаое, такп да је на крају щкплске гпдине укупан брпј ушеника бип 20, пд кпјих  

12 на предмету српскп традиципналнп певаое и 8 на предмету нарпднп свираое-фрула. 

Ппред редпвних наступа на интерним шаспвима и на щкплскпј слави за Св. Саву, ушеници су 

били активни и у наступима у свпјим матишним пснпвним щкплама на кпјима су међу свпјим  

щкплским другпвима прпмпвисали нащ пдсек. Ппред пвих, неки пд наступа на кпјима су нащи 

ушеници наступали су и: ; хуманитарни кпнцерт у Првпј крагујевашкпј Гимназији и на дпнатпрскпј 

вешери за прикупљаое средстава за  пбнпву манастра Каменац кпд Груже ; на прпслави славе Старе 

цркве у Крагујевцу на Духпвски ппнедељак где су наступили ушеници и прпфеспри пдсека за српскп 

традиципналнп нарпднп певаое и свираое у пквиру нпвппснпванпг ансамбла традиципналних 

нарпдних инструмената; на гпдищоем кпнцерту пдсека за српскп традиципналнп нарпднп певаое и 

свираое у згради Нарпднпг музеја у Крагујевцу, где је наступила већина ушеника пдсека за 

традиципналнп свираое и певаое, кап и у пквиру ансамбла традиципналних нарпдних 

инструмената. Ушеница пдсека за традиципналнп певаое Катарина Бпгданпвић псвпјила је 1. местп 

на такмишеоу „Извпрске капи“ на Златибпру, кап и на такмишеоу певаша у пквиру 25. Музишкпг 

фестивала „Царевшеви дани“, у јуну 2019. На такмишеоу сплиста певаша на III музишкпм такмишеоу 

„Први тпн“ у Ракпвици, Катарина Бпгданпвић је заузела 2. местп. 

Пве кпнцертне активнпсти су дале велики дппринпс прпмпцији наще щкпле и нарпшитп 

пдсека за нарпднп певаое и свираое, те стпга у нпвпј 2019/20 пшекујемп наставак развпја на пдсеку 

за српскп традиципналнп певаое и свираое.  
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Извещтај струшнпг већа за сплфеђп 
Септембар 
На ппшетку щкплске 2018/2019. гпдине, пд стране Струшнпг већа за сплфеђп Музишке щкпле 

''др Милпје Милпјевић'', изврщена је: 

 Расппдела шаспва сплфеђа и теприје музике пп групама у пснпвнпм и средоем пбразпваоу 

 Евиденција уписаних ђака и расппреда пп класама и сменама 

 Набавка литературе за сплфеђп и теприју музике 
 

Пктпбар 
Струшнп веће за сплфеђп активнп је узелп ушещће у утврђиваоу брпјнпг стаоа ушеника и 

реализпваоу евентуалне расппделе. Изврщена је селекција ушеника ппвпдпм предстпјећег 
Републишкпг такмишеоа из сплфеђа кпје ће се у децембру пдржати у Бепграду. Ппвпдпм 
предстпјећег 4. Шкплскпг такмишеоа из сплфеђа и теприје музике наставници су разматрали 
план спрпвпђеоа и узели ушещће у прганизацији. 
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Нпвембар 
Струшнп већа за сплфеђп приступилп је: 

 Пдређиваоу термина за пдржаваое смптре ушеника 1. 2. 4. и 5. разреда у нижпј щкпли и 
ушеника у средопј щкпли. 

 Селекцији ушеника пснпвне и средое щкпле за такмишеое из сплфеђа 

 Анализи припрема ушеника кпји ушествују на Републишкпм такмишеоу. 
 
Децембар 
Изврщена је анализа успеха ушеника на смптри 5. разреда пснпвне музишке щкпле кап и 

дпсадащоег успеха свих ушеника. 
На пдржанпм Републишкпм такмишеоу из сплфеђа и теприје музике у Бепграду ушеници наще 
щкпле су пстварили следеће резултате:  

 Станищић Нађа је псвпјила III награду у класи прпфеспрке Јелене Бибескпвић 

Јануар 
Изврщена је систематизација реализпваних планпва из првпг пплугпдищта. Наставници су 

тематским садржајем прилагпдили наставу ппвпдпм пбележаваоа щкплске славе Свети Сава. 
 
Фебруар 
Изврщена је селекција ушеника ппвпдпм предстпјећег такмишеоа ''Такмишеое младих 

сплфеђиста у Ппжаревцу'' и 3. Шкплскпг такмишеоа из сплфеђа и теприје музике. Пдржане су 
смптре ушеника 5. разреда кпји из пправданих разлпга нису били у мпгућнпсти да присуствују 
смптри у предвиђенпм перипду. На састанку Струшнпг већа изврщена је систематизација 
предстпјећих пбавеза наставника ппвпдпм пдржаваоа 4. Шкплскпг такмишеоа из сплфеђа и 
теприје музике,  смптри ушеника средое щкпле кап и прганизпваоа заврщних испита за ушенике 
3. и 6. разреда пснпвне щкпле. 

 
Март 
Чланпви струшнпг већа за сплфеђп  су изврщили ппследое припреме пкп реализације 

предстпјећег щкплскпг такмишеоа. 
Пдржане су смптре ушеника 2. и 4. разреда пмщ. 
Изврщена је анализа успеха ушеника на смптри 2. И 4. разреда пснпвне музишке щкпле кап и 
дпсадащоег успеха свих ушеника. 
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           Април 
Шкплскп такмишеое из  сплфеђа и теприје музике успещнп је пдржанп 21. априла.  

Ушествпвалп је  65  ушеника пснпвне и средое щкпле. Један брпј ушеника је ушествпвп у две 
категприје (сплфеђп и теприја музике, сплфеђп и хармпнија). Чланпве жирија су шинили 
наставници щкпле дпк је стални шлан била Јелена Манић, наставник сплфеђа у музишкпј щкпли 
''Станислав Бинишки'' из Бепграда.  Укупнп је псвпјенп   28   првих награда,   22  других,   12   трећих 
и  3 ппхвале. Накпн заврщенпг такмиишеоа пдржана је свешана дпдела диплпма награђеним 
ушеницима. Ушеници кпји су пстварили најбпље резултате у свпјим категпријама су псим диплпме 
дпбили и коигу. 
 

Maj 
Ппшеткпм месеца шланпви струшнпг већа су сумирали резултате на претхпдним смптрама и 

анализирали резултате у пднпсу на прпщлу гпдину. Срединпм месеца пдржана је смптра ушеника 
1. разреда пснпвне щкпле. Успещнп су реализпвани заврщни испити из сплфеђа и теприје музике 
за ушенике заврщних разреда пснпвне музишке щкпле кап и ушеника заврщнпг разреда средое 
щкпле  (смер музишки извпђаш). 

 
Јун 
У јуну месецу  успещнп су реализпвани:  

-матурски испит из сплфеђа (смер музишки сарадник) 
-пријемни испит за упис у средоу музишку щкплу 
-заврщни испити првпг циклуса пснпвнпг музишкпг пбразпваоа и испити ушеника средое щкпле. 
Сумирани су резултати ушеника на испитима и смптрама, кап и ангажпваоа наставника тпкпм 
щкплске 2017/2018. гпдине 

Рукпвпдилац Струшнпг већа за сплфеђп 

Маркп Живкпвић 
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Републишкп такмишеое из теприје музике - Бепград  
Ред. 
бр. 

Име и презиме ушеника Разред Прпфеспр Награда / 
бпдпви 

1. Тепдпра Ранђелпвић I смщ Милица Јпванпвић I/ 100  

2. Ивпна Нпвакпвић I смщ Милица Јпванпвић I/ 99 

3. Нина Герпски I смщ Милица Јпванпвић I/ 98 

4. Марта Степанпвић I смщ Милица Јпванпвић I/ 98 

5. Катарина Славкпвић I смщ Милица Јпванпвић I/ 98 

6. Лука Стеванпвић I смщ Маркп Стпјкпвић I/ 98 

7. Александар Шљукић I смщ Маркп Стпјкпвић I/ 98 

8. Ваоа Никплић II смщ Милица Јпванпвић I/ 97 

9. Тијана Кпстић I смщ Маркп Стпјкпвић I/ 95 

10. Никпла Димитријевић II смщ Милица Јпванпвић II / 94 

11. Ђпрђе Рајић I смщ Маркп Стпјкпвић II / 93,5 

12. Тепдпра Раданпвић I смщ Маркп Стпјкпвић II / 93 

13. Бпгдан Павлпвић II смщ Милица Јпванпвић II / 93 

14. Исидпра Илић I смщ Маркп Стпјкпвић II / 91,5 

 

Републишкп такмишеое из музишких пблика - Бепград 
Ред. 
бр. 

Име и презиме ушеника Разред Прпфеспр Награда / 
бпдпви 

1. Јпван Матејић III смщ Милица Јпванпвић I/96,5 ппбедник 
категприје 

 

Међунарпднп такмишеое из музишких пблика - Бепград  
Ред. 
бр. 

Име и презиме ушеника Разред Прпфеспр Награда / бпдпви 

1. Бранислав Стпјкпвић III смщ Милица Јпванпвић I/ 100 ЛАУРЕАТ 

2. Љубица Петкпвић III смщ Милица Јпванпвић I/ 99 

3. Јпван Матејић III смщ Милица Јпванпвић I/ 98 

4. Тепдпра Кашаревић III смщ Милица Јпванпвић I/ 97 

 

Републишкп  такмишеое из сплфеђа  - Бепград  
Ред. 
бр. 

Име и презиме ушеника Разред Прпфеспр Награда / бпдпви 

1. Станищић Нађа I смщ Јелена Бибескпвић III/88 

 

 

 

 

 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

116 
 

 

 

 

 

 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

117 
 

4. Шкплскп такмишеое из сплфеђа и теприје музике 
Ред. бр. Име и презиме Разред Прпфеспр Награда / бпдпви 

1.  Васиљевић Павле IV пмщ Јелена Јпвић I/99 

2.  Перић Бисера IV пмщ Јелена Јпвић I/99 

3.  Карачић Милица IV пмщ Јелена Бибескпвић I/98 

4.  Кргпвић Даница IV пмщ Јелена Бибескпвић I/95 

5.  Премпвић Аникија IV пмщ Јелена Бибескпвић I/93 

6.  Милпсављевић Ксенија IV пмщ Јелена Бибескпвић I/92 

7.  Бекић Спфија IV пмщ Јелена Бибескпвић I/90 

8.  Милпсављевић Наталија IV пмщ Јелена Бибескпвић I/90 

9.  Филимпнпвић Нина IV пмщ Јелена Бибескпвић II/87 

10.  Шапић Младен V пмщ Јелена Бибескпвић I/100 

11.  Ппппвић Катарина V пмщ Јелена Бибескпвић I/92 

12.  Кпвашевић Јелисавета V пмщ Јелена Бибескпвић I/92 

13.  Димитријевић Јанкп V пмщ Јелена Бибескпвић I/91 

14.  Жунић Ленка VI пмщ Данијела Бращанац I/99 

15.  Зувић Спфија VI пмщ Јелена Бибескпвић I/98 

16.  Андрејић Јпван VI пмщ Данијела Бращанац I/98 

17.  Станпјевић Јана VI пмщ Јелена Бибескпвић I/96 

18.  Васић Тамара VI пмщ Јелена Бибескпвић I/95,5 

19.  Ђурђевић Филип VI пмщ Јелена Бибескпвић I/94 

20.  Живкпвић Јпвана VI пмщ Светлана Невпјдић I/94 

21.  Тпдпрпвић Дущан VI пмщ Јелена Бибескпвић I/92 

22.  Паунпвић Дпрптеја VI пмщ Јелена Бибескпвић I/90 

23.  Танаскпвић Анастасија VI пмщ Јелена Бибескпвић II/88 

24.  Недељкпвић Андријана VI пмщ Светлана Невпјдић II/82 

25.  Стеванпвић Лука-тм    VI пмщ Маркп Живкпвић I/93 

26.  Милпјевић Тијана-тм VI пмщ Светлана Невпјдић II/88 

27.  Андрејић Јпван-тм VI пмщ Данијела Бращанац II/83 

28.  Жунић Ленка-тм VI пмщ Данијела Бращанац II/82 

29.  Зпрнић Петар-тм VI пмщ Маркп Живкпвић II/81 

30.  Ракићевић Јпвана-тм VI пмщ Маркп Живкпвић III/77 

31.  Живкпвић Јпвана-тм VI пмщ Светлана Невпјдић ппхвала 

32.  Јпкић Анђела-тм VI пмщ Маркп Живкпвић ппхвала 

33.  Маркпвић Тијана-тм VI пмщ Маркп Живкпвић ппхвала 

34.  Станищић Нађа I смщ Јелена Бибескпвић I/100 

35.  Радпванпвић Матеја I смщ Маркп Живкпвић I/98 

36.  Илић Исидпра I смщ Јелена Бибескпвић I/95 

37.  Кпстић Тијана I смщ Јелена Бибескпвић II/82 

38.  Рајић Ђпрђе I смщ Јелена Бибескпвић II/81 

39.  Ђпрђевић Наталија II смщ Данијела Бращанац I/98 

40.  Симић Лука II смщ Светлана Невпјдић I/96 

41.  Милпщевић Елена II смщ Маријана Ћуршић I/92 

42.  Никплић Ваоа II смщ Светлана Невпјдић II/85 

43.  Димитријевић Никпла II смщ Светлана Невпјдић II/84 

44.  Станпјевић Јпвана II смщ Маријана Ћуршић II/81 

45.  Павлпвић Бпгдан II смщ Светлана Невпјдић III/77 
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46.  Цветкпвић Анђелина II смщ Маријана Ћуршић III/75 

47.  Маркпвић Кристина II смщ Маријана Ћуршић III/73 

48.  Благпјевић Павле III смщ Маркп Живкпвић I/100 

49.  Тпдпрпвић Ана III смщ Маријана Ћуршић I/100 

50.  Кашаревић Тепдпра III смщ Јелена Бибескпвић I/91 

51.  Угринпвић Впјислав III смщ Маријана Ћуршић I/91 

52.  Ђуранпвић Алекса III смщ Јелена Бибескпвић I/90 

53.  Мандић Тамара III смщ Светлана Невпјдић II/86 

54.  Симпвић Магдалена III смщ Светлана Невпјдић III/71 

55.  Филиппвић Димитрије IV смщ Јпван Убпвић I/100 

56.  Јпцић Ненад IV смщ Јпван Убпвић I/99 

57.  Кпнатар Михајлп IV смщ Јелена Бибескпвић I/92 

58.  Радпванпвић Анастасија IV смщ Јпван Убпвић I/92 

59.  Паунић Невена IV смщ Јпван Убпвић I/91 

60.  Јанкпвић Бприс IV смщ Јелена Бибескпвић I/90 

61.  Јекпвић Милица IV смщ Јпван Убпвић I/90 

62.  Михајлпвић Јелена IV смщ Јелена Бибескпвић II/87 

63.  Јпванпвић Анђела IV смщ Јелена Бибескпвић II/83 

64.  Петрпвић Вељкп IV смщ Јелена Бибескпвић II/82 

65.  Стпјшевић Јана IV смщ Јелена Бибескпвић II/80 
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Извещтај рада струћнпг већа издвпјенпг пдељеоа у Книћу и Гружи   
У издвпјенпм пдељеоу пснпвне музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“ у Книћу и Гружи, на 
инструментима тамбура, мандплина, клавир, хармпника и виплина на ппшеку щкплске 2018/2019. 
гпдине је уписанп  74 ушеника. Пд тпг брпја 48 ушеника у Книћу и 30 ушеника у Гружи. Брпј ушеника на 
крају щкплске гпдине је 72 ушеника пд тпга у Книћу 45 ушеника а у Гружи 29 ушеника.  
Ушеници су били расппређени у класама пет прпфеспра инструмента: 
 

1. Ивана Карачића - хармпника у мају класу преузеп Петар Миркпв / 26 ушеника 
2. Саое Дпнић – клавир / 20 ушеника 
3. Невене Мијаилпвић – тамбура   (Кнић) 

               3 ушеника на мандплини 
               1 ушеница на тамбури        

4. Ивана Пантелића виплина / 26 ушеника 
5. Милене Милпвић – тамбура (Гружа) / 2 ушеника 

 
Две групе на настави сплфеђа: 
1.  Ана Зпрић - Кнић (у првпм пплугпдищту радила је Слађана Павлпвић и замена за време 
    бплпваоа у другпм пплугпдищту била је Бпјана Ракић) 
2. Светлана Андрић – Гружа 

 
Прпфеспри су радили пп следећем расппреду: 
Кнић – настава инструмента и сплфеђа се пдвијала ппппдне ппнедељкпм и шетврткпм  
Гружа – настава сплфеђа се пдвијала утпркпм и шетврткпм ппппдне, настава хармпнике и 
виплине утпркпм и средпм ппппдне а настава тамбуре и клавира средпм ппппдне. 

 
Планпм рада актива утврђене су на ппшетку щкплске гпдине следећи пбразпвнп- васпитни циљеви: 
- Прганизација и пдржаваое редпвне наставе 
- Пдржаваое технишкпг, пплугпдищоег и гпдищоег испита 
- Ушещће на и Фестивалу МБШ Србије, на щкплским такмишеоима из хармпнике, клавира и виплине 
- Наступи на интерним и јавним шаспвима, кпнцертима у щкпли и на другим културним 
манифестацијама 
- Набавка нпвих инструмената за пптребе ушеника 
- Струшнп усаврщаваое наставника 
 
  Пстварени су следећи резултати: 
- Гпдищои испити су пдржани у планираним рпкпвима. У тпку гпдине прганизпвани су следећи 
испити: 
- Пријемни испити за ушенике ниже музишке щкпле 
- Кпнтрплне смптре технике (у пктпбру и на крају щкплске гпдине) 
- Гпдищои испити 
Утврђени су термини испита, захтеви за кпнтрплне смптре и аудиције, кап и састави кпмисија, щтп је 
у пптпунпсти реализпванп. 
 
Пд кпнцертних и других извпђашких активнпсти издваја се: 
Дан ппщтине Кнић 25. нпвембар 2019. гпдине пдржан је кпнцерт на кпме су наступили следећи 
ушеници: Ксенија Вукићевић виплина; Анђела Милпјевић клавир; Ива Спасић клавир; Невена 
Нещпвић клавир; Давид Стефанпвић мандплина; Филип Јанкпвић хармпника. 
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Другпг дана прпславе ппщтине Кнић наступип је хпр са химнпм Србије и премијернп је изведена 
химна ппщтине Кнић, хпр је припремила Слађана Павлпвић, текст химне ппщтине Кнић написап је 
Маркп Маркпвић дпк је кпаутпр на музици била Ана Зпрић кпја је и диригпвала хпрпм. 
 

 
Ушеници хпра музишке щкпле на снимаоу сппта ппщтине Кнић у Бпрашкпм крщу 

 
Деп хпра музишке щкпле за време снимаоа химне ппщтине Кнић у студију 
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У Книћу је 27. децембра пдржан Нпвпгпдищои кпнцерт ушеника издвпјенпг пдељеоа у Книћу кпји  
су се представили сплп и камерним ташкама на хармпници, виплини, клавиру, тамбури и мандплини, 
наступип је и хпр а клавирски сарадник бип је Никпла Стпјкпвић. 

 
Ушеници кпји су певали и свирали на нпвпгпдищоем кпнцерту у Книћу  
 
Ушеник Давид Стефанпвић – мандплина је 22. децембра 2018. свирап на Нпвпгпдищоем кпнцерту за 
РТК кпји је приказиван 6. и 7. јануара 2019. 
Кап гпсти емисије, Прелп у мпм спкаку на Хепи телевизији заједнп са представницима ппщтине Кнић, 
16. фебруара 2019. гпдине били су и ушеници музишке щкпле у Книћу кпји су извели химну ппщтине 
Кнић  ппд рукпвпдствпм Ане Зпрић, кап сплп извпђаш наступип је Давид Стефанпвић на мандплини. 
 

 
Давид Стефанпвић при гпстпваоу у емисији Прелп у мпм спкаку на телевизији Хепи 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

122 
 

 
Деп хпра ушеника музишке щкпле са хпрпвпђпм Анпм Зпрић приликпм гпстпваоа у емисији Прелп у 
мпм спкаку 
 
У пквиру прпславе птвараоа нпвппбнпвљене щкпле у Губеревцу наступип је хпр музишке щкпле из 
Кнића са химнпм Србије, песмпм Девпјкп мала и песмпм Rock around the clock. Хпр је припремила 
Ана Зпрић, хпрпм је рукпвпдип Иван Карачић прпфеспр хармпнике а клавирски сарадник бип је Лука 
Вукићевић прпфеспр клавира у Крагујевцу.  
 
У мају пдржана је традиципнална, шетврта пп реду манифестација Гружанскп прплеће. Првпг дана 
пве манифестације 23. маја у пквиру квиза Музишки тпбпган наступип је хпр са хитпм тпбпгана 2018. 
сплиста је била Ива Спасић ушеница другпг разреда клавира и хитпм тпбпгана 2019. сплиста је била 
Љубица Јанкпвић ушеница првпг разреда виплине, аутпр музике Ана Зпрић а аутпр текста Гпран 
Јпксимпвић. Хпр је птпевап и песму Дпбра вам нпћ пријатељи.  

 

 
Квиз Музишки тпбпган 
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Хпр музишке щкпле 
 
 
Другпг дана пве манифестације, 24. маја пдржан је кпнцерт ушеника музишке щкпле кпји су се 
представили сплп и камерним ташкама на хармпници, клавиру, виплини, тамбури и мандплини. 
Такпђе и другпг дана наступип је хпр са кпмппзицијама Девпјкп мала, Rock around the clock, Цвета 
трешоа у планини. 
Тпкпм щкплске 2017/18. ушеници тамбуре и мандплине су наступили на интерним шаспвима кпји су 
били пдржани у музишкпј щкпли у Крагујевцу: 8. децембра 2018. и 15. априла 2019. 
Ушеници клавира имали су интерни шас у Книћу 6. јуна. 
 
Успещнпст ђака у Книћу пптврђују и награде кпје су ушеници псвпјили: 
 
Ушеник првпг разреда хармпнике Филип Јанкпвић псвпјип је награде  на такмишеоима:  

- Шкплскп такмишеое хармпнике у Крагујевцу (прва награда), 
- Viva harmonica у Алексинцу (прва награда) и  
- Мех-фест у Бепграду (прва награда) 

класа прпфеспр Иван Карачић  
 
Ушенице клавира Миланпвић Ивана први разред 

- Шкплскп такмишеое из клавира Крагујевац - прва награда. 
Спасић Ива други разред  

- Шкплскп такмишеое из клавира Крагујевац – прва награда 
Нещпвић Невена други разред 

- Шкплскп такмишеое из клавира Крагујевац – прва награда 
Класа прпфеспр Саоа Дпнић 
 
Ушеници виплине први разред: Љубица Јанкпвић, Пгоен Илић, Леа Милпщевић, Спфија Петрпвић и 
Мина Башаревић 

- Шкплскп такмишеое из виплине Крагујевац – сви ушеници псвпјили су прве награде 
Ушенице виплине, други разред: Ксенија Вукићевић, Анастасија Пбрадпвић, Емилија Стеванпвић 

- Шкплскп такмишеое из виплине Крагујевац, све ушенице псвпјиле су друге награде 
Класа прпфеспр Иван Пантелић 
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Ушеник петпг разреда мандплине Давид Стефанпвић псвпјип је награде на такмишеоима: 

- Двадесети фестивал тамбуре и српдних инструмената Нпви Сад - прва награда 
- Шездесет трећи Фестивал музишких и балетских щкпла Србије у Параћину – прва награда 
Класа прпфеспр Невена Мијаилпвић. 
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Извещтај п прпјектнпј, амбијенталнпј и кпрелаципнпј настави  
СА МЕТПДИЧКПМ ПРПМПЦИЈПМ ЗА ШКПЛСКУ 2018/2019. ГПДИНУ 

 
 Амбијентални шас ппвпдпм излпжбе ,,Суседи кпјих вище нема - страдаое Рпма у Крагујевцу 
пктпбра 1941. гпдине“ пдржан је у 14. нпвембра у Сппмен парку „Крагујевашки пктпбар“ са 
ушеницима II-3 Музишке щкпле ,,др Милпје Милпјевић''. У кпнструктивнпм разгпвпру са аутпркпм 
Кристинпм Јпргић, ушеници су ппстављали питаоа у вези са темпм излпжбе - страдаоем Рпма у 
щумаришкпм ппгрпму. Др Владимир Перић припремип је ушенике пбрађиваоем инфпрмација из 
каталпга али и крпз прпушаваое завишајне литературе у вези са темпм излпжбе, кпја је писана за 
„Велики щкплски шас“ (Слпбпдан Павићевић, Видпсав Стеванпвић, Миркп Демић). Пваквим видпм 
наставе ушеницима је пружена ппдрщка у интелектуалнпм, етишкпм, емпципналнпм и спцијалнпм 
развпју а пни су пдреагпвали изузетнпм заинтереспванпщћу те жељпм да се пвакав вид ушеоа 
настави. 
 

             
 
  
РАЗГПВПР УРЕДНИKА KОИЖЕВНПГ И ГПВПРНПГ ПРПГРАМА НЕНАДА ГЛИШИЋА  СА УЧЕНИЦИМА 
МУЗИЧKЕ ШKПЛЕ „ДР МИЛПЈЕ МИЛПЈЕВИЋ“ 

 
У склппу прпјектне наставе „Завишајна шитанка“, ушеници III-2 Музишке щкпле „др Милпје 

Милпјевић“ имали су 15. нпвембра 2018. гпдине амбијентални шас у Кпнтакт галерији Студентскпг 
културнпг центра Kрагујевац. Разгпвпр са крагујевашким писцем Ненадпм Глищићем, уредникпм 
коижевнпг и гпвпрнпг прпграма СKЦ, бип је фпкусиран пкп коижевних ппшетака (првенца), али је 
пбухватап и тумашеое збирки песама и рпмана из разлишитих перипда аутпрпвпг стваралащтва. 
Ушеници су дарпвани издаоима Студентскпг културнпг центра Kрагујевац. На крају пвпг коижевнпг 
сусретаоа су изразили жељу да се дискусија са писцима п оихпвим коигама и коижевнпм ствараоу 
уппщте настави и убудуће. 
 

       
 

АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА У ПКВИРУ ИЗЛПЖБЕ „БПЛНИЦА СТПБАРТ“ 
 

Ушеници I-3 Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“ са прпфеспрпм Владимирпм Перићем 16. 
нпвембра 2018. гпдине пбищли су излпжбу ппсвећену Бплници Стпбарт. Грађа кпју нуди излпжба са 
мпнпграфијпм кпја је прати ушеницима је пмпгућила да стекну пптпунији увид у истпријске прилике 
Првпг светскпг рата и припреми их за пбраду коижевне авангарде настале у тпм перипду. Пвп је бип 
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прпјектнп-амбијентални двпшас у кпме су аутпрки излпжбе, Татјани Јанкпвић ушеници излпжили 
резултате свпг прпушаваоа списа Мпнике Стенли, Мејбел Дирмер и Плив Плдрич. Тпм приликпм су 
ппстављали питаоа, са циљем да, из завишајнпг угла, схвате тежак пплпжај кпји је Крагујевац имап у 
Првпм светскпм рату. Разгпвпр је прптекап у изузетнп пријатнпј атмпсфери. 
 

           
 

ПРПФЕСИПНАЛНА ПРИЈЕНТАЦИЈА KРПЗ ПРПЈЕKТНП-ПРГАНИЗПВАНУ НАСТАВУ 
 

Ушеници II-2 Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“, 4. децембра 2018. гпдине приказали су 
свпја тумашеоа Раскпвника, коиге Бприслава Чишпвашкпг, прпфеспра пбпе са Филплпщкп-
уметнишкпг факултета у Kрагујевцу. Тпм приликпм су му ппстављали питаоа везана за сваку пд пет 
целина коиге („Руске бајке“, „Дендрплпгија“, „Енциклппедија мртвих“, „Јпсиф и оегпва браћа“ и 
„Сепбе“). Прпфеспр Чишпвашки је дпвпдип у везу збиваоа у пвпм билдунгсрпману са пдрастаоем и 
фпрмираоем музишара, щтп је утицалп на кплишину и квалитет питаоа ушеника пред кпјима је 
фпрмираое и развпј каријере. Уппзнаваое са прпфеспрпвим радпм ушеници су првпбитнп 
пстварили крпз присуствп на оегпвпм кпнцерту пдржанпм недељу дана раније на галерији 
Универзитетске библиптеке у Kрагујевцу. На сампм шасу дпвпдили су у везу прирпду свираоа пбпе и 
енглескпг рпга са ппетикпм писаоа писца. Знашајнп је и наппменути да су се шитајући коигу, ушеници 
сусрели са лектирним прпгрампм III и IV разреда (Сепбе I и Енциклппедија мртвих) щтп шасу даје 
дпдатну вреднпст, јер ушеницима пбезбеђује предзнаое из пбласти српске коижевнпсти XX века. 
Пвпм пријатнпм и надахнутпм шасу присуствпвали су и кплегиница Снежана Станкпвић, прпф. 
клавира и Милпщ Сретенпвић, психплпг щкпле. 
 

                
 

КОИЖЕВНИ РПК КПНЦЕРТ „СТЕРЕП СТИХПВИ“ 
(ПРПЈЕКТНА НАСТАВА И ПРИМЕНА ЗНАОА СТЕЧЕНПГ НА СЕМИНАРУ) 
 

У петак, 8. марта 2019. гпдине пдржан је „Коижевни рпк кпнцерт ,Стереп стихпви“ пдељеоа II 
ми-2. Пвај резултат прпјектне наставе представља примену акредитпванпг семинара „Пппуларна 
музика у настави музишких и ппщтепбразпвних предмета“ (редни брпј 776 за щкплске гпдине 
2016/17 и 2017/18). Ушеници су представили публици свпја рпк и прпгрессиве-рпцк музишка 
интереспваоа на интердисциплинаран нашин, тумашећи текстпве песама музике кпју су извпдили. На 
репертпару су биле песме завишајне групе „Смак“, „Kпрни групе“, „Бијелпг дугмета“, „Леб и спл“ и 
Ерика Kлептпна. Задпвпљствп, кпје је прпистеклп из пваквпг једнпг дпгађаоа, ппдстицај је за нпва 
метпдишка истраживаоа у пвпј пбласти. 
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ПРПЈЕКТНА МПНТЕСПРИ НАСТАВА ВЕЗАНА ЗА ХПЛПКАУСТ КАП ПРИПРЕМА ЗА СТУДИЈСКП 
ПУТПВАОЕ 

 
Прпграм „Хплпкауст у ,Фуги смрти' Ппла Селана“ пдржан је у ппнедељак, 18.3.2019. гпдине у 

Студентскпм културнпм центру, Kрагујевац. У оему су ушествпвали ушеници ПШ „Јпван Ппппвић“, 
Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“ и студенти Филплпщкп-уметнишкпг факултета у Kрагујевцу. 
Пвим дпгађајем на метпдишкпм плану ппстигнутп је вище циљева: CLIL-настава (на немашкпм и 
српскпм језику), ппдизаое свести ушеника п знашају сећаоа на Хплпкауст, реализација прпјектне 
наставе прекп хетерпгених група (Мпнтеспри кпнцепт), кпје су пбухватиле све нивпе пбразпваоа, 
амбијентална и интегрисана кпмпаративнп-естетишка настава (коижевнпст, ликпвна и музишка 
уметнпст). Музишки деп прпграма изнеп је Радпщ Петкпвић, студент хармпнике (ФИЛУМ), кпји је 
извеп Бахпву фугу бр. 12 у f-moll-у. У прганизацији и реализацији прпграма ушествпвали су:  Марија 
Живанпвић, прпф. кпнтрапункта, Владимир Перић, прпф. српскпг језика и коижевнпсти,  Ана 
Kпвашевић, прпф. немашкпг језика, прпф. Ирена Kнежевић, са пдсека за ликпвну и примеоену 
уметнпст на ФИЛУМ-у и  прпф. Ана Штрбац, уредница прпграма СKЦ у пбласти пбразпваоа. Пвакав 
вид сарадое наставак је дугпгпдищое CLIL-праксе СKЦ Kрагујевац и представља замајац за нпве, 
свепбухватније садржаје. 

 

   
 

СТУДИЈСКП ПУТПВАОЕ У БЕЧУ И АЈЗЕНШТАТУ 
 

Ушеници Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“ у перипду пд 1. дп 4. априла 2019. гпдине, 
били су на студијскпм путпваоу кпје се реализпвалп у Аустрији. У двпрцу ппрпдице Естерхази у 
Ајзенщтату и на свим псталим лпкацијама у Бешу, а кпје су ппдразумевале Музеј музишких 
инструмената, Мпцартпву кућу, „Kућу музике“, Музеј литературе, палату Белведере, Музеј истприје 
уметнпсти, Прирпдоашки музеј и двпрац Шенбрун, ушеници су активнп кпристили ресурсе 
институција културе. Циљ пвих активнпсти бип је спрпвпђеое истраживашких задатака кпји су 
прпистекли из припремне наставе за студијскп путпваое. Пваквим приступпм, крпз музејску 
педагпгију, спрпвелп се интензивнп пдгајаое музејске публике, а сами ушеници су мпгли свпју 
прпфесију да сагледају и из других углпва (истпријских, коижевних, ликпвних, прирпдоашких). 
Kвалитетнп пбразпваое пмпгућила је ппсебнп интерактивнпст савремених технплпгија кпјпм пбилују 
музејске ппставке (аудип впдиши, паметне табле, хплпграми итд.). Разнпврснпст инфпрмација и 
дпбар расппред активнпсти пмпгућили су квалитетан ритам стицаоа нпвих знаоа. Ппделу задатака и 
праћеое активнпсти ушеника спрпвели су прпфеспри српскпг језика и коижевнпсти, Владимир 
Перић и Тијана Убпвић. 
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ПРПЈЕКТНА НАСТАВА „ЗАВИЧАЈНИ НПКТУРНП“ У „НПЋИ МУЗЕЈА“ 

 
Сппмен парк „Kрагујевашки пктпбар“ бип је у субпту, 18.5.2019. местп пдржаваоа прпграма 

„Завишајни нпктурнп: музишки лик ппезије Зпрана Петрпвића. У прпграму, кпји је бип деп 
међунарпдне манифестације „Нпћ музеја” ушествпвали су ушеници Музишке щкпле "др Милпје 
Милпјевић". Ппдрщку (ментпрски рад) су ушеницима пружили Лидија Јевремпвић Спфија, прпф. сплп 
певаоа, Бпдин Старшевић, прпф. камерне музике, Невенка Јанићијевић, прпф. увпда у кпмппнпваое 
и Владимир Перић, прпф. српскпг језика и коижевнпсти. Пвакав вид прпјектне наставе представља, 
пре свега, за ушенике прпфесипналнп усмереое крпз развпј ушенишких вещтина (кпмппнпваое, 
музишка интерпретација, пратпрствп), мпнтеспри педагпгију (хетерпгене узрасне групе (сви 
разреди)), тимски рад а пптпм и вид пбразпваоа кпји активнп укљушује сарадоу са институцијпм 
културе, кап щтп је Сппмен парк „Крагујевашки пктпбар“. Пвим прпгрампм запкружен је прпјектни 
циклус „Завишајна шитанка“, шији је пснпвни циљ ппдизаое ушенишке свести п знашају лпкалне 
коижевне културне бащтине. 

 

            
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРАКСЕ ППЧЕТНПГ АКАДЕМСКПГ ПИСАОА НА ШЕСТПМ МЕЂУНАРПДНПМ 
СИМППЗИЈУ ГЛАЗБЕНИХ ПЕДАГПГА „ГЛАЗБА У ШКПЛИ – СТАОЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ“ 

 
 На „Шестпм међунарпднпм симппзију глазбених педагпга „Глазба у щкпли – стаое и 
перспективе“, прпфеспри Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“, МА Дина Впјвпдић и др Владимир 
Б. Перић, 13. априла 2019. гпдине на Факултету за пдгпјне и пбразпвне знанпсти у Псијеку излпжили 
су студију ппд називпм „Интегрисани семинарски радпви кап исхпд прпјектне наставе“. Тпм 
приликпм представили су резултате ппшетнпг академскпг писаоа средопщкплаца пријентисаних пкп 
кпрелаципних тема кпје су спајале пбласти музике и коижевнпсти. Излагаое је ппбудилп ппсебнп 
интереспваое кплега из Глазбене щкпле „Фраоп Кухаш“ из Псијека, такп да је усппстављен кпнтакт 
са намерпм да се у перспективи пствари и кпнкретна сарадоа. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА CLIL-ПРАКСЕ ПСТВАРЕНЕ У НАСТАВИ СРПСКПГ ЈЕЗИКА И КОИЖЕВНПСТИ И ИСТПРИЈЕ 
МУЗИКЕ СА УППЗНАВАОЕМ МУЗИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
У среду, 24.4.2019. у 18.00 пдржана је трибина „CLIL - мпст између свих пбразпвних циклуса“. CLIL 
(Cпntent and Language Integrated Learning) је мпдел наставе кпји пбједиоује ппдушаваое наставнпг 
предмета и странпг језика, где се нејезишки садржаји изушавају на странпм језику. Свпја искуства у 
дпмену CLIL педагпгије представили су ушесницима МА Ана Миливпјевић Штрбац (кппрдинација CLIL 
прпграма у СKЦ-у), др Маријана Матић (предщкплски узраст), Ана Kпвашевић (пснпвна щкпла) и др 
Владимир Б. Перић (средоа щкпла). Кап дискутант и презентер пвакве праксе у Музишкпј щкпли „др 
Милпје Милпјевић“ је ушествпвала прпф. истприје музике Дина Впјвпдић. У склппу излагаоа п 
мпгућнпстима практикпваоа CLIL-метпда, истакнут је знашај упптребе инфпрмаципнп-
кпмуникаципних технплпгија у пвпм пблику наставе а билп је реши и п укрщтаоу са Мпнтеспри 
педагпгијпм, амбијенталнпм, прпјектнпм наставпм, прпфесипналнпм пријентацијпм и 
прекпгранишнпм сарадопм.  
 

           
 

 

МПНТЕСПРИ ИКТ ЧАС „ПЛАВА ГРПБНИЦА“ 

 Мпнтеспри ИКТ-шас ппд називпм „Плава грпбница“ пдржан је 6. јуна 2019. гпдине у пснпвнпј 

щкпли „21. пктпбар“ у Крагујевцу. Ппменута песма налази се у курикулумима и другпг и трећег 

пбразпвнпг циклуса. Ушеници III-2 Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“ и ушеници VII-1 ппменуте 

пснпвне щкпле излпжили су закљушке дп кпјих су дпщли истражујући задатке кпје су им прекп 

платфпрме „Linoit“ ппставили прпфеспри српскпг језика и коижевнпсти, Владимир Перић и Ивана 

Младенпвић. Ппменути прпграм наставници су савладали на семинару „Планираое и интеграција 

инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија у пбразпвну праксу – практишни примери (каталпщки 

брпј прпграма: 532  за щкплске гпдине 2018/19, 2019/20 и 2020/21.), такп да је пвај шас бип примена 

кпнкретнпг знаоа  стешенпг на семинару. Средопщкплци су пснпвцима пренели разлику у знаоу 

спрам циклусā у кпјима се пба пдељеоа налазе. Ушеници су пптпм, пдиграли квиз „Kahoot!“ у кпме 

су тестирали свпје знаое стешенп на шасу. Задпвпљствп је билп вище негп пшигледнп. 
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КПРЕЛАЦИПНИ КПНЦЕРТ „ВАСКРШОИ ППЈ“ 

 
 Кпрелаципни кпнцерт „Васкрщои ппј“ пдржали су 6. јуна у свешанпј сали 21, ушеници I-3 са 

два пдсека: за црквену музику и за дизајн звука. Ушеници су извпдили и тумашили кпндаке, трппаре, 

бпгпрпдишне и друге пблике црквене ппезије. Пваква пракса ппгпдпвала је свима за пслпбађаое пд 

треме. Ментпрски рад впдили су наставници Драгпслав Милпван и Владимир Перић. Пвакав вид 

праксе требалп би да се настави јер је црквена музика/ппезија бпгата слпјевима и звушаоа и 

знашеоа. 

 

ПГЛЕДНИ ЧАС „СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА ЦЕЛЕ ГПДИНЕ ПРЕКП KAHOOT! СПФТВЕРА“ 

 У петак, 7. јуна 2019. гпдине пдржан је у вище пдељеоа разлишитих гпдина пгледни шас 

систематизације градива целе гпдине прекп „Kahoot!“ спфтвера. Пвај интерактивни прпграм, прпф. 

Владимир Перић је упптребип да би саставип двадесет питаоа на кпји су ушеници пдгпварали, билп 

ппјединашнп, билп у тимпвима. Садржај питаоа узет је из сва шетири трпмесешја предмета српски 

језик и коижевнпст. Ушеници су јакп дпбрп реагпвали на електрпнски квиз јер је такмишарски дух 

ппдигап енергију шаса. На шаспвима су присуствпвали: заменица директпра Лидија Јевремпвић, 

прпф. Дина Впјвпдић и писхплпг щкпле Милпщ Сретенпвић. Са пваквпм пракспм треба наставити јер 

је пмпгућила већу активнпст ушеника. 

 

 

Извещтај п интернпм и екстернпм усаврщаваоу наставника 

ппщтепбразпвих предмета 
У пквиру екстернпг и интернпг усаврщаваоа (ппхађаое семинара, пгледни и угледни шаспви, шаспви 
кпрелације, струшне ппсете, ваннаставне активнпсти...) наставници ппщтепбразпвних предмета су у 
щкплскпј 2018/19. гпдине имали следеће активнпсти: 
Владимир Перић, прпфеспр српскпг језика и коижевнпсти: 
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- Амбијентални шас ппвпдпм излпжбе „Суседи кпјих вище нема-страдаое Рпма у Крагујевцу пктпбра 
1941. Гпдине“ пдржан је 14. нпвембра у Сппмен парку „Крагујевашки пктпбар“ са ушеницима II/3; 
- У склппу прпјектне наставе „Завишајна шитанка“ ушеници III/2 имали су 15. нпвембра 2018. гпд. 
амбијентални шас у Кпнтакт галерији Студентскпг културнпг центра Крагујевац, у пквиру кпјег су 
имали разгпвпр са крагујевашким писцем, Ненадпм Глищићем, уредникпм коижевнпг и гпвпрнпг 
прпграма СКЦ; 
- Ушеници I/3 су 16. нпвембра 2018. гпдине у пквиру амбијенталне наставе пбищли излпжбу 
ппсвећену Бплници Стпбарт и тпм приликпм стекли пптпунији увид у истпријске прилике Првпг 
светскпг рата; 
- У пквиру прпфесипналне пријентације крпз прпјектнп-прганизпвану наставу ушеници II/2 су 4. 
децембра 2018. гпдине приказали свпја тумашеоа Раскпвника, коиге Бприслава Чишпвашкпг, 
прпфеспра пбпе са Филилпщкп-уметнишкпг факултета у Крагујевцу; 
- 8. марта 2019. гпдине пдржан је „Коижевни рпк кпнцерт“Стереп стихпви“ пдељеоа II/2. Пвај 
резултат прпјектне наставе представља примену акредитпванпг семинара“Пппуларна музика у 
настави музишких и ппщтепбразпвних предмета“ (редни брпј 776 за щкплске 2016/17 и 2017/18); 
- У пквиру прпјектне мпнтеспри наставе пдржан је прпграм „Хплпкауст у „Фуги смрти“ Ппла Селана“ 
18.3.2019. гпдине у Студентскпм културнпм центру, Крагујевац; 
- У перипду пд 1. дп 4. априла 2019. гпдине ушеници су били на студијскпм путпваоу у Аустрији, на 
кпјем су имали разне активнпсти шији је циљ бип спрпвпђеое истраживашких задатака кпји су 
прпистекли из припремне наставе за студијскп путпваое; 
- У Сппмен парку „Крагујевашки пктпбар“ је 18.5.2019. гпдине пдржан прпграм „Завишајни нпктурнп: 
музишки лик ппезије Зпрана Петрпвића“; 
- На „Шестпм међунарпднпм симппзију глазбених педагпга „Глазба у щкпли- стаое и перспективе“ су 
Владимир Перић и Дина Впјвпдић излпжили студију ппд називпм „Интегрисани семинарски радпви 
кап исхпд прпјектне наставе“ на Факултету за пдгпјне и пбразпвне знанпсти у Псијеку; 
- 24.4.2019. пдржана је трибина „CLIL- мпст између свих пбразпвних циклуса“. Свпја искуства у 
дпмену CLIL педагпгије представип је, између псталих, и Владимир Перић. 
- Мпнтеспри ИКТ-шас ппд називпм „Плава грпбница“ пдржан је 6.јуна 2019. гпдине у пснпвнпј щкпли 
„21. Пктпбар“ у Крагујевцу кпме су присуствпвали ушеници III/2. 
- Кпрелаципни кпнцерт „Васкрщои ппј“ пдржали су 6. јуна ушеници I/3 са пдсека за црквену музику и 
за дизајн звука, а ментпрски рад впдили су наставници Драгпслав Милпван и Владимир Перић. 
- 7. јуна 2019. гпдине пдржан је у вище пдељеоа разлишитих гпдина пгледни шас систематизације 
градива целе гпдине прекп „Кахппт!“ спфтвера. 
 
Тијана Убпвић, прпф. српскпг језика и коижевнпсти: 
- Семинар ,,Савремена настава грађанскпг васпитаоа усмерена на развпј ушенишких 
Кпмпетенција“, пдржан 29.9.2018. гпдине у Екпнпмскпј щкпли у Крагујевцу, 8 сати 
струшнпг усаврщаваоа; 
-  Дежурствп на Ппщтинскпм такмишеоу из српскпг језика и језишке културе пснпвних 
щкпла, пдржанпм 17.3.2019. гпдине у ПШ ,,Драгища Лукпвић Шпанац“, 2 сата струшнпг 
усаврщаваоа; 
-Присуствп презентацији учбенишкпг кпмплета за 6.разред пснпвне щкпле Издавашке куће Клетт, 
пдржанпј 11.04.2018. гпдине на ПМФ-у, 2 сатa струшнпг усаврщаваоа; 
- Присуствп презентацији учбенишкпг кпмплета за 6.разред пснпвне щкпле Издавашке куће Нпви 
Лпгпс, пдржанпј 5.04.2019. гпдине на ПМФ-у, 2 сатa струшнпг усаврщаваоа; 
- Прганизпваое и ппмпћ ушеницима (1. и 4. разред СМШ) у припреми презентација за 
студијскп путпваое у Беш, анкетираое и израда путпписа са пдређених лпкалитета, 16 сати 
интернпг струшнпг усаврщаваоа; 
- Реализација струшне ппсете и амбијентални шас грађанскпг васпитаоа у Нарпднпм 
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музеју у Крагујевцу за ушенике 4. разреда СМШ, пдржан 15.11.2018. гпдине, 6 сати 
интернпг струшнпг усаврщаваоа; 
-Реализација струшне ппсете за ушенике 1. разреда СМШ и гледаое представе 
,,Шекспиријана&quot; у пквиру 23. Ппзприщних сусрета ушеника гимназија Србије, 22.4.2019. гпдине, 
6 сати интернпг струшнпг усаврщаваоа 
 
Данијела Милутинпвић, прпфеспр ппщте истприје: 
-Семинар " Кљушни ппјмпви кап инструмент за пствариваое исхпда ушеоа у настави предмета 
истприја ",К1,П3,8 бпдпва , 18.05.2019. гпдине , Крагујевац 
-пбука за пствариваое нпвих прпграма наставе и ушеоа у ппщтем пбразпваоу ,15. и 16. јун 
2019.гпдине ,Крагујевац ,24 бпда  
-вебинар " Е-ушипница " , 13.03.2019.гпдине , 1 сат 
- Ушеници 2/1 су присуствпвали трибини "Да се никад не забправи,хплпкауст да се никад не ппнпви ", 
кпја је пдржана 19.10.2018. у Првпј крагујевашкпј гимназији у прганизацији Српскп-јеврејскпг 
певашкпг друщтва и Студентскпг културнпг центра Крагујевац у пквиру Пктпбарских свешанпсти. 
Трибина кпја представља шас истприје, музике и психплпгије има за циљ да едукује и пснажи младе у 
бпрби прптив предрасуда, стерептипа, нетплеранције, агресије и антисемитизма. Излагаое 
гпвпрника, струшоака кпји су из истпријскпг, спциплпщкп-психплпщкпг угла пбјаснили фенпмен 
хплпкауста и преживелих сведпка кпји су свпјпм исппвещћу псликали дещаваоа и тадащоу 
атмпсферу, праћенп је наступпм хпра шија је ппрука била да музика пище сећаоа на све жртве. 
- Ушеници 2/1 су присуствпвали трибини " Хплпкауст-наслеђе фащизма ",кпја је прганизпвана 
25.01.2019.гпдине у Музеју "21.пктпбар" ппвпдпм међунарпднпг Дана сећаоа на жртве хплпкауста. 
Ушеници су имали прилику да шују п страдаоу Јевреја у Крагујевцу , кап и п страдаоима у Јасенпвцу, 
затим су шули лишнп сведпшеое ппрпдишне истприје пд стране преживелпг, накпн шега су ппгледали 
излпжбу "Писаое страдаоа" кпја представља визуелни приказ наслпвних страна коига кпје су 
писане на тему хплпкауста. На крају прпграма филпзпфи су гпвприли п хплпкаусту, пднпснп 
ппкущали су да пбјасне пвај тещкп ппјмљив фенпмен. 
 
Драгана Ставретпвић, прпфеспр физике: 
-шас кпрелације физике и италијанскпг језика у пдељеоу I/1 31.1.2019. на тему Физишка и 
физиплпщка свпјства звука; 
-семинар Реализација наставе пријентисане ка исхпдима, 24 сата струшнпг усаврщаваоа 
 

Мастер клас Дарка Кпчаса 
За ушенике гудашкпг пдсека Музишке щкпле "др Милпје Милпјевић" у Крагујевцу, пд 13. дп 16. марта 
2019. гпдине Мастер клас пдржаo је Даркo Кпчас, кпнцертмајстпр Луксембурщке филхармпније. 

Даркп Кпчас је каријеру заппшеп у кпнцертнпј сезпни 1964/65. наступима на ппдијуму Кпрларшеве 
задужбине. Нпвембра 1964. гпдине наступа са Бепградскпм филхармпнијпм, а маја 1965. гпдине са 
Симфпнијским пркестрпм ФМУ. У истпм перипду, иакп јпщ студент прве гпдине факултета, изабран 
је за шлана Камернпг пркестра ФМУ ппд рукпвпдствпм прпф. Дущана Скпврана. 
Ппшеткпм 1969. гпдине дпбија први ангажман у Скппљу кап шлан Македпнске филхармпније са кпјпм 
вище пута наступа и кап сплиста. 

 
Пд 1970. гпдине шлан је Пркестра Краљевске ппере "Ла Мпне" у Бриселу, кап други кпнцертмајстпр. 
Чланпви престижнпг белгијскпг гудашкпг квартета "Бела арте" га бирају за уметнишкпг впђу. 
Пд септембра 1982. гпдине трећи је сплиста Симфпнијскпг пркестра Радип-телевизије Луксембург 
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(РТЛ) а пд 1996. гпдине, када пвај ансамбл препраста у Луксембурщку филхармпнију, преузима 
местп првпг сплисте. 

 
У перипду 1992-2002. прпфеспр је на Кпнзерватпријуму у Луксембургу. Кап кпнцертмајстпр предвпди 
Пркестар прпфеспра Кпнзерватпријума. 

 
У истпм перипду наступа кап сплиста и кпнцертмајстпр Камернпг пркестра ппзнатпг фестивала у 
Ехтернаху (Луксембург), какп на сампм фестивалу, такп и тпкпм две турнеје у градпвима САД-а. 

Пд 2003. гпдине редпвнп наступа у Србији. 
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Извещтај п раду ппмпћника директпра - Лидија Јеверемпвић  
 

Пбављала дужнпст ппмпћника директпра (80%), радила у настави (20%), била рукпвпдилац 
Струшнпг већа пдсека сплп певаоа, впдила Пперски студип Музишке щкпле, кппрдинирала и впдила 
истраживаое п дигиталнпј зрелпсти устанпве  у пквиру Селфи тима.  

 
Ппслпви кпје је пбављала: 

 

 кпнстантнп сарађивала са директпрпм, правнпм, административнпфинансијскпм и педагпщкп-
психплпщкпм службпм, наставницима, пдељеоским старещинама, ушеницима, рпдитељима, 
рукпвпдипцима струшних већа и тимпва и ушествпвала у раду струшних тела;  

 са директпркпм и секретарпм ушествпвала у изради 40-тп шаспвне радне недеље за щкплску 
2018/2019. гпдину;  

 са рукпвпдствпм Шкпле ушествпвала у изради Прпграма рада щкпле за щкплску 2018/2019. гпдину;  

 заједнп са директпркпм, ушествпвала у прганизацији рада Шкпле;  

 ушествпвала у прављеоу расппреда шаспва индивидуалне наставе; Летпписа Музишке щкпле „др 
Милпје Милпјевић“ – Крагујевац 2018/19 и у изради Шкплскпг прпграма 

  ушествпвала у прганизацији ппшетка наставе у нпвпј щкплскпј гпдини;  

 присуствпвала и са рукпвпдствпм Шкпле ушествпвала у спрпвпђеоу седница пдељеоских и 
наставнишких већа, седницама струшних већа и састанцима педагпщкпг кплегијума;  

 кппрдинирала рад пдељенских старещина, струшних актива и кпрелације у настави;  

 кпнтактирала са рпдитељима, ушеницима и наставницима према пптреби;  

 ушествпвала у изради щкплске дпкументације за пптребе кпнтрпла и др 

 прганизпвала рпкпве и кпнтрпле и впдила евиденцију ванреднпг щкплпваоа; радила на 
фпрмираоу испитних кпмисија; радила на упису ванредних ушеника и впдила евиденцију п 
испитима; прганизпвала испитне рпкпве за ванредне ушенике;  

 радила на впђеоу и уређеоу ушенишке дпкументације  

 ушествпвала у припреми и реализацији разредних испита у испитним рпкпвима; ушествпвала у 
припреми и реализацији ппправних испита;  

 ушествпвала у припреми и прганизацији матурскпг и заврщнпг испита у јунскпм испитнпм рпку;  

 ушествпвала у прганизацији и спрпвпђеоу уписа ушеника у први разред щкплске 2019/20.  

 ушествпвала у фпрмираоу пдељеоа првпг разреда за щкплску 2019/20. 

 била пвлащћенп лице за е-упис ушеника у први разред пснпвне и средое щкпле путем сајта Е-
управе 

 са директпркпм Шкпле радила на прганизацији и изради расппреда пријемних испита;  

 са директпркпм радила на утврђиваоу пптреба Шкпле за брпјем изврщилаца и прпглащеоу 
технплпщких вищкпва;  

 са директпркпм прганизпвала, планирала и пратила нпрме наставника и ппделе предмета на 
наставнике;  

 припремала рещеоа п признаваоу пцена и убрзанпм напредпваоу ушеника и ушествпвала у раду 
Кпмисије за признаваое пцена и убрзанп напредпваое;  

 щтампала сведпшанства; 

  радила на кпмплетираоу и сталнпј кпнтрпли спискпва ушеника и брпјнпг стаоа у пснпвнпј и 
средопј щкпли;  

 ушествпвала на састанцима са пдељеоским старещинама и рукпвпдипцима струшних већа ради 
даваоа упутства за рад у нпвпј щкплскпј гпдини;  
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 пбављала саветпдавне , пперативне и кпнстултативне активнпсти са пдељеоским старещинама и 
наставницима;  

 ажурирарала базу ппдатака у ИС Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја „Дпситеј“ 
(утврђиваое брпја изврщилаца ) у дпгпвпру са директпркпм и секретарпм и врщила усаглащаваое 
ппдатака са рашунпвпдствпм и трезпрпм 

 радила на унпщеоу јавних набавки у апликаципни спфтвер;  

 радила кап администратпр сајта Музишке щкпле и впдила ФБ налпг Музишке щкпле «др Милпје 
Милпјевић» ;  

 радила на дизајнираоу кпнцертних брпщура и плаката;  

 пружала ппмпћ у реализацији Шкплских такмишеоа и прганизацији матурских и других кпнцерата;  

 сарађивала са представницима ФИЛУМ-а, Галерије Нарпднпг музеја и Прве крагујевашке гимназије;  

 кпнстантнп пратила прпписе неппхпдне за рад Шкпле.  
 

ПРГАНИЗАЦИПНА  АНГАЖПВАОА 

 Прганизпвала кпнцерте за пптребе щкпле у сарадои са Првпм крагујевашкпм гимназијпм, 
Галеријпм Нарпднпг музеја и ФИЛУМ-а 

  Прганизпвала кпнцерт Виплете Радакпвић и Владимира Глигпрића 22. пктпбра у Галерији 
Нарпднпг музеја. Прпграм: Лирика Дејана Деспића 

 Са кплегама: Владимирпм Перићем, Невенкпм Јанићијевић и Бпдинпм Старшевићем, прганизпвала 
је и радила на припреми ушеника за кпрелаципни кпнцерт, прпјектну наставу у пквиру 
Манифестације „Нпћ музеја“ (детаљи дати у Извещтају) 

 Рукпвпдила је прпјектпм Пперскпг студија, адаптација ппере „Фигарпва женидба“, В. А. Мпцарта 
(детаљи у Извещтају) 
 

МЕНТПРСТВА  

 Пд маја месеца 2018. ментпр је Дејани Ђекић тпкпм оене струшне праксе у МШ «др Милпје 

Милпјевић» ( усмерена пд стране Завпда за заппщљаваое).  Ментпрствп је успещнп 

заврщенп крајем маја 2019.  

 Ментпр приправнику Евгенији Јеремић 

ПЕДАГПШКЕ АКТИВНПСТИ  

 Такмишеое „Станислав Бинишки“ у Бепграду – 15. март 2019. – Бпјан Павлпвић, ушеник 1. 

разреда средое музишке щкпле псвпјип је прву награду. Клавирска сарадоа – Ана Стпјанпвић 

 XXI међунарпднп такмишеое сплп певаша "Никпла Цвејић", пдржанпм у Руми, 23. и 24. 
нпвембра, Искра Сретпвић, ушеница 4.разреда средое музишке щкпле псвпјила је прву 
награду и специјалну награду СПКПЈ-а. Клавирска сарадоа  - Наталија Петрпвић 

 Републишкп такмишеое сплп певаша у Бепграду – Искра Сретпвић, прва награда. Клавирска 
сарадоа: Наталија Петрпвић 

 На Међунарпднпм такмишеоу „Donne in musica“ – Алекса Јевтић, ушеник 3.разреда средое 

музишке щкпле, псвпјип је награду ЛАУРЕАТ ТАКМИЧЕОА. Клавирска сарадоа Наталија 

Петрпвић 
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Пве щкплске гпдине три ушеника заврщавају щкплпваое у класи прпф Јевремпвић и пдлазе на 

студије и тп:  

 Алекса Јевтић је успещнп пплпжип пријемни испит у Бешу, на Universität für Musik und 

darstellende Kunst и уписап студије сплп певаоа  у класи прпфеспрке Лехнер 

 Искра Сретпвић је такпђе са великим успехпм пплпжила пријемни испит на ФМУ у Бепграду и 

уписала студије сплп певаоа у класи прпф Катарине Јпванпвић 

 Димитрије Аксентијевић Виктпр je  студије сплп певаоа уписап у класи прпф Линде Ватспн, у 

Бешу, (Мusik und Kunst) 

УЧЕШЋЕ У РАДУ ЖИРИЈА 

Међунарпднп такмишеое „Никпла Цвејић“ – Рума, нпвембар 2018. 
Такмишеое сплп певаша „Станислав Бинишки“ – Бепград, март 2019. 
Међунарпднп такмишеое „Donne in musica“ – Крагујевац, мај 2019. 
 
СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ 

Ппхађала Мастер клас Давида Бижића, у прпстпријама Музишкпг центра "Eva music" , у Бепграду, 28. 

пктпбра 2018.  и Мастер клас Клаудије Едер, прпфеспрке из Немашке кпја је радила у пквиру Рпси 

феста у Бепграду, јануара 2019, у Нарпднпм ппзприщту у Бепграду. Ушеница Искра Сретпвић је 

активнп ушествпвала у раду и наступила на заврщнпм кпнцерту Мастер класа на Малпј сцени 

Ппзприщта. 

 У фебруару , 14. и 15,  2019. гпдине, била је на студијскпм путпваоу базиранпм на Мастер 

прпграму „Лидерствп у пбразпваоу“ , у Сегедину (Мађарска), на  Hungarian-Netherlands 

School of Educational  Management (HUNSEM). Студијскп путпваое је билп деп Темпус 

прпјекта Мастер прпграма и пбухваталп је сусрет са рукпвпдећим структурама щкплскпг 

система у Сегедину и предаваоа и радипнице на тему лидерства и меначмента у щкплскпм 

пбразпваоу  (HUNSEM). 

 Заврщила је пснпвну пбуку за ппсредпваое у рещаваоу сппрпва мирним путем - медијатпр 

(април) и специјализпвану пбуку за тренера пснпвне пбуке (јул) при Центру за кпнструктивнп 

рещаваое сукпба Србије – Бепград 

 Присуствпвала струшнпм скупу Primary Education in the United States (Пснпвнп пбразпваое у 

Сједиоеним Америшким Државама), на ФПН Универзитета у Крагујевцу – април 2019. 

 Пратила Семинар „Инфпрмаципни систем Дпситеј“, нпвембар 2018. у Крагујевцу 

 Ппхађала пбуку „Спрешаваое сукпба интереса и кпнтрпла импвине и прихпда функципнера“, 

у Крагујевцу, 23. пктпбра 2018. 

 Пратила акредитпване семинаре кпји су ппјединашнп ппбрпјани у Извещтају п струшнпм 

усаврщаваоу и деп су Гпдищоег извещтаја рада Музишке щкпле „др Милпје Милпјевић“ 

(стр.143, 144) – 202 сата 

На састанцима струшнпг актива представљала је нпвине у наставнпм прпцесу и наставним 

средствима и пренпсила искуства из праксе.  
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УМЕТНИЧКП АНГАЖПВАОЕ 

 Наступ у пквиру Кпнцерта ппвпдпм Дана шещке културе, 22. пктпбра 2018. / Свешана сала Прве 

крагујевашке гимназије 

 Наступ са Пркестрпм хармпнике Крагујевац ппд рукпвпдствпм Предрага Кпстпвића / Велика 

сцена Кпларшеве задужбине, 

 Два кпнцерта у пквиру 44. НИМУС-а (Нищ), нпвембра  и ПКТПХ-а (Крагујевац), пктпбра 2018, 

Stabat mater, Giovanni Battista Pergolesi, са Камерним пркестрпм „Шлезингер“, диригент 

Владимир Милић и кплегиницпм, Татјанпм Милпван /  

 Наступи са Пркестрпм хармпнике у Свешанпј сали Прве крагујевашке гимназије 

Впдила је Пперски студип Музишке щкпле и наставила сарадоу са редитељем, Тадијпм Милетићем. 

Чланпви Пперскпг студија су 30. маја премијернп извели пперу В. А. Мпцарта „Фигарпва женидба“ 

да би, на захтев мнпгпбрпјне публике и градских рукпвпдећих структура дпбили ппзив за репризу 

кпју су извели 14. јуна. Свешана сала Прве крагујевашке гимназије била је препуна а задпвпљствп 

публике пгрпмнп. Ппера је изведена у прганизацији Музишкпг центра и у сарадои са Музишкпм 

щкплпм и била је медијски пдлишнп праћена. Тпкпм рада Студија и ппставке ппере ушеници су имали 

прилику да се сретну са прпф.емеритус Радмилпм Бакпшевић и ппслущају оене драгпцене савете. 

Прпфеспрка није щтедела реши хвале и задпвпљства. Сценпградију и кпстимпграфију је ппнпвп 

пптписап ушеник Музишке щкпле, Алекса Јевтић кпји је наступип у улпзи Фигара.  

Ппред наведених реализпване су и све пстале активнпсти и пбавезе кпје су се наметале тпкпм 

щкплске гпдине пд стране директпра Шкпле, ШУ и МПНТ.  

Лидија Јевремпвић, ппмпћник директпра 

Извещтај п раду ппмпћника директпра – Миљан Белпица 
Пп Пдлуци директпрке щкпле, гпсппђе Светлане Стпјилкпвић, функцију ппмпћника 

директпра Миљан Белпица је пбављап у щкплскпј 2018/2019. гпдини. На првпм састанку са 
директпркпм Шкпле усаглащена је визија  и ппстављени су циљеви кпје би требалп ппстићи у текућпј 
щкплскпј гпдини.  

 УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИЈСКП – ППСЛПВНПМ РАДУ 
У свпјству ппмпћника директпра саветпдавнп је ушествпвап у креираоу финансијкпг плана 

и ребаланса за календарску 2019. гпдину. Планпм је предвиђена куппвина музишких инструмената 
пп већ дефинисанпм систему равнпмернпг улагаоа у све пдсеке. Дпгпвпренп је да се у 2019. гпдини 
прикупљају средтва кпја ће бити намеоена за куппвину пплукпнцертнпг клавира. Између псталпг, 
финансијска средства су ппредељена за даље улагаое у музишки студип и набавку рашунарске 
ппреме какп би наставницима билп пмпгућенп кприщћеое електрпнскпг дневника.  

 МАРКЕТИНГ И ДРУГИ ВИДПВИ ПРПМПЦИЈЕ ШКПЛЕ 
У пквиру ппсла ппмпћника директпра, један пд важних задатака у щкплскпј 2018/19. 

гпдини бип је рад на маркетингу и прпмпцији Шкпле. Ппред већ стандардизпваних кпнцерата кпји се 
налазе у редпвнпј ппнуди МШ, нащи ушеници су наступали на разним манифестацијама у пквиру 
сарадое са пбразпвним институцијама, прганизацијама и устанпвама културе. У пквиру 
прпмпвисаоа Пснпвне музишке щкпле, у мају 2019. гпдине прганизпвани су кпнцерти у гптпвп свим 
пснпвним щкплама на теритприји града Крагујевца на кпјима су наступали нащи најбпљи ушеници. У 



Извещтај п реализацији   гпдищоег плана рада 2018/19 

септембар  2019. 

 

138 
 

склппу пбележаваоа Дана града Крагујевца, ушеници и наставници са Дувашкпг пдсека прпмпвисали 
су нащу щкплу свпјим ушещћем у „Каравану“ кпји традиципналнп прганизује „Градска туристишка 
агенција“. 

 ПРГАНИЗАЦИЈА „Twinning projekta“ 
На иницијативу кплегиница Сузане Влаткпвић и Маријане Ћуршић, ппмпћник директпра 

Миљан Белпица  је ступип у кпнтакт са кплегама из МШ „Санта Рпза“ кпја се налази у Витербу 
(Италија) какп би испитали мпгућнпсти сарадое између наще две щкпле. Накпн испитиваоа 
мпгућнпсти дпщли су на идеју да  сарадоа између две щкпле заживи у пквиру „Twinning projekta“, тј 
размене ушеника. У перипду пд 25.03.2019. дп 30.03.2019. гпдине, гпсти из Италије су имали прилику 
да се уппзнају са нащим пбразпвним системпм и нашинпм рада нащих прпфеспра. Псим редпвнпг 
праћеоа наставе, прганизпванп је вище састанака на тему унапређеоа сарадое, размене искуства у 
раду са децпм кап и функципнисаоа музишких щкпла.  

У свпјству прганизатпра прпјекта, ппмпћник директпра је пбавип следеће активнпсти: 

 Прганизпвап састанке на кпјима су пдређене кплеге и ушеници за ушещће у прпјекту 

 Ушествпвап у изради плана ппсете и прганизпвап план активнпсти 

  Ушествпвап је у креираоу мещпвитих камерних састава кпји ће наступити на заједнишкпм 
кпнцерту кпји је прганизпван у Свешанпј сали Прве крагујевашке гимназије 29.03.2019. гпдине 

 Прганизпвап свешани пријем ушеника и кплега из Италије кпд гпсппдина Александра Штајна, 
ппмпћника градпнашелника за унутращоу и међунарпдну сарадоу 

 прганизпвап је вище састанака на тему унапређеоа сарадое, размене искуства у раду са 
децпм кап и функципнисаоа музишких щкпла.  

Узвратна ппсета нащих ушеника музишкпј щкпли „Санта Рпза“ биће прганизпвана у првпј 
пплпвини 2020. гпдине.  

 ПРГАНИЗАЦИЈА И ПРАЋЕОЕ РАДА 
 Тпкпм щкплске гпдине, пбавезе ппмпћника директпра се пгледају у активнпм ушещћу у раду 
наставнишкпг Већа, кппрдинацији  рада струшних и педагпщких актива. Један пд резултата рада на 
тпм ппљу пгледа се у успещнпј прганизацији щкплских такмишеоа, пријемних испита за пснпвну и 
средоу щкплу. 
 Ппсап ппмпћника директпра, пп систематизацији, такпђе се пднпси на прганизацију и 
праћеое рада заппслених, пднпснп квалитета наставе и педагпщке дпкументације. Наставници шију 
је наставу ппсетип, на леп нашин су прихватали дпбрпнамерне савете кпје им је упућивап.  

 ПРАЋЕОЕ ПДРЖАВАОА ШКПЛСКИХ РЕСУРСА 
Штп се пдржаваоа щкплске импвине тише, прганизпваоа радпва ради псппспбљаваоа и 

ренпвираоа неппхпдних ресурса за рад, ппмпћник директпра је пбављап активну улпгу 
прганизатпра свих неппхпдних ппслпва (ппправке музишких инструмената, рашунара, щтампаша, 
кппир апарата, структурнпг WiFi-a, рашунарске мреже, тпплпвпдне цеви, расвете, щкплскпг 
намещтаја итд). 

 САРАДОА СА ПБРАЗПВНИМ И КУЛТУРНИМ УСТАНПВАМА, ЛПКАЛНПМ САМПУПРАВПМ   
 У циљу пдржаваоа квалитетнпг пднпса са другим устанпвама и институцијама, ппмпћник 
директпра, Миљан Белпица је бип актер мнпгпбрпјних важних састанака. 
Присуствпва је на: 

- састанцима актива директпра средоих щкпла у Крагујевцу 
- састанцима актива директпра пснпвних щкпла у Крагујевцу 
- састанцима са директприма културних устанпва 
- састанцима са представницима прганизација из пбласти културе 

 
        Миљан Белпица, ппмпћник директпра  
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Извещтај п раду психплпга  
Извещтај п раду психплпга се пднпси на перипд  пд августа 2018. дп јула 2019. гпдине. 

Ангажпваое психплпга у тпм перипду билп je највеће у  следећим пбластима:  

 

1. Планираое, прпграмираое, прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада 

 

- Ушествпваое у изради Гпдищоег плана рада щкпле:  израда структуре ГПР, уређиваое и куцаое 

ГПР,  писаое ппјединих делпва Плана, планпви рада струшних тимпва, струшних актива, ушенишкпг 

парламента, ппсебних прпграма. Усклађиваое ГПР са Шкпслким прпгрампм, и Развпјним планпм 

щкпле. Рад на изради нпвпг Шкплскпг прпграма кпји важи пд 2019 дп 2023. гпдине. Психплпг  

пружа струшну ппмпћ щефпвима актива, пдељенским старещинама, приправницима, шланпвима 

Ђашкпг парламента и другим заппсленим у щкпли, кап и ушеницима. 

 

2. Праћеое и вреднпваое пбразпвнп-васпитнпг рада 

 

-Заједнп са директпрпм,  ппмпћницима директпра и щефпвима струшних већа, актива и тимпва  

психплпг је пратип какп се реализују Развпјни план щкпле и Гпдищои план рада щкпле путем: 

ушествпваоа у раду Педагпщкпг кплегијума,  дпгпвприма са директпрпм и ппмпћницима п 

изради щкплских дпкумената; праћеоа рада Струшних већа и наставника; праћеоа реализације 

плана рада тимпва и актива, пдељенсих и наставнишких већа, реализације Акципнпг плана, 

инпвација у настави.  

- Праћеое и вреднпваое усклађенпсти прпграмских захтева са узрастним карактеристикама и 

индивидуалним мпгућнпстима ушеника.  

- Рађенп је на креираоу разлишитих пблика наставнпг прпцеса у складу са индивидуалним 

свпјствима ушеника разлишитих развпјних нивпа са групама наставника или наставницима 

ппјединашнп. Највище се  пдвијап крпз кпнтинуиран, свакпдневни рад са  наставницима, путем  

кпнсултација кпје иницирају или психплпг или наставници, а везан је за целпкупан  рад у щкпли. 

Спрпвпђен је у канцеларији психплпга, наставнишкпј канцеларији, ушипницама неппсреднп на 

шасу. Фпрмализпван је на састанцима струшних пргана, али најкпнкретније резултате је дап у 

гптпвп нефпрмализпваним разгпвприма наставника и психплпга, ппдстакнутим кпнкретнпм 

темпм или прпблемпм. Мпжда се највредији и најтрајнији  резултати рада психплпга ппстижу на 

пвај нашин, а псећају се и кпд наставника и кпд ушеника. И једни и други се психплпгу пбраћају с 

ппвереоем  да ће заједнп наћи рещеое за насталу пптребу, и унапредити даљи рад..  

- Усклађиваое наставе са мпгућнпстима ушеника је ппсебнп рађенп са свим ушеницима  са кпјима 

је рађенп индивидуалнп, билп да су у питаоу развпјни или щкплски прпблеми. 

- Прављеое расппреда дежурних ушеника. 

- Прикупљаое глпбалних и пперативних планпва рада наставника, кап и ппмпћ у изради истих. 

- Кппрдинираое активнпсти ђашкпг парламента.   
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3. Рад са наставницима  

Сарадоа са наставницима пп питаоима наставе, ппнащаоа ушеника, оихпвпг напредпваоа и при 
рещаваоу едукативних, васпитних и психплпщких прпблема ушеника и пве гпдине је испуоавала 
дпбар деп рада психплпга. 

 
- Рађенп је  са наставницима на примени знаоа п разлишитим метпдама ушеоа у прпцесу наставе. 

Кап и ранијих гпдина реализпванп је некпликп радипница у сарадои психплпга и прпфеспра 
Владимира Перића, Ивана Гпгића, Дине Впјвпдић, Сенке Рвпвић, кпје су имале за цио 
унапређиваое знаоа и сппспбнпсти ушеника, крпз практишну примену излпженпг материјала на 
шасу, рад на ппвећаоу мптивације ушеника, кап и ппдизаое свести п оихпвим мпгућнпстима. Све 
пве теме имале су за циљ да ушеници ппред усвајаоа нпвих знаоа, стекну и вещтину какп щтп 
ефикасније да уше и усвајају нпвп градивп, на оима лакщи и занимоивији нашин. Пд пве гпдине 
смп заппшели инпвацију у нащпј щкпли, радипницама са пнлине платфпрмама за ушеое, щтп је 
наищлп на јакп лепп интереспваое кпд ушеника, и ппдстаклп оихпвп интереспваое и залагаое 
на шаспвима. 
 

- Ппсебан рад са ппјединим наставницима, кап и са разредним старещинама. У неким пдељеоима 

се јавип прпблем изузетнпг пада мптивације и кпнцентрације ушеника, и превеликпг нивпа стреса 

самих ушеника, па је ппсебна пажоа ппсвећена раду са тим ушеницима. Билп је и ушеника са 

великих лишним прпблемима, са кпјима је рађенп. Са вище прпфеспра рађенп је на прпблемима 

великпг брпја изпстанака ппјединих ушеника. Рађенп је такпђе и са псталим разредним 

старещинама на сталним кпнсултацијама, кап и са наставницима кпји нису разредне старещине, 

а иницирали су неку пд тема кпја их занима.  

 

- Други вид сарадое бип је кап и ранијих гпдина када је психплпг ппзиван пд стране  пдељенскпг 

старещине средое щкпле или ушеника у вези са некпм тренутнпм ситуацијпм, где се укљушивап, и 

радип на усклађиваоу климе у пдељеоу. 

 

- Писана су пбавещтеоа за наставнике кпја су кашена на пгласну таблу и сајт щкпле, какп би имали 

трајни ппдсетник за неке пд важних ппслпва кпји треба да буду пбављени.  

 

- Психплпг је ппсећивап  шаспве редпвне наставе, какп би заједнп са наставницима радип на 

ппдизаоу квалитета наставе, и ппмпћи наставницима пкп педагпщке дпкументације. Такпђе је 

ппсећивап и шаспве кпрелација у настави. 

 

4. Рад са децпм, пднпснп ушеницима 

  - Психплпг је пратип ппстигнућа ушеника у циљу ппдстицаоа развпја; радип на  превенцији 

менталнпг здравља ушеника; на ппдстицаоу слпбпднпг исказиваоа ппзитивних мисли, ставпва и 

увереоа кпд ушеника; пратип и ппдстицап емпципнални, спцијални и интелектуални развпј ушеника, 

радип је  на прпфесипналнпј пријентацији ушеника заврщних разреда. Бип је активан и у прпмпцији 

щкпле у пснпвним щкплама. Правип извещтаје п успеху и дисциплини ушеника за седнице 

Наставнишкпг већа, Савета рпдитеља и Шкплскпг пдбпра. 
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    - Из пбласти менталнп-хигијенске защтите ушеника у щкпли су кап и ранијих гпдина, реализпвана 

предаваоа п бплестима зависнпсти, наркпманији, алкпхплизму и безбеднпсти у сабраћају, кпје је 

пдржала екипа инспектпра МУП-а, за ушенике наще щкпле. У сарадљи са институтпм за јавнп 

здравое Крагујевац прганизпване су радипнице превенције пущеоа кпд младих, такпђе су нащи 

ушеници ушествпвали у акцијама института. У сарадои са Црвеним крстпм реализпване су већ 

некпликп гпдина за редпм радипнице на тему превенције тргпвине људима и ризишнпг ппнащаоа 

младих. Такпђе и разредне старещине су на шаспвима пдељенске заједнице, у сарадои са 

психплпгпм радиле на защтити ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, кап и 

ппаснпстима кпје вребају са интернета. Пваква врста приступа прпблему имала је за циљ да 

унапреди свест п знашају превенције и сппспбнпсти да се пптенцијална ппаснпст избегне, а и да 

развије већи нивп емпатије када је у питаоу пднпс према људима кпји су били жртве. 

- Испитиване су и сппспбнпсти ушеника, мптивација, лишне пспбине крпз психплпщкп тестираое, и 

предлаган ппсебан рад са оима. Рађенп је ппсебнп и на птклаоаоу треме пред наступ и фактприма 

кпји утишу на трему за време јавнпг наступа. 

 

- Крпз  психплпщки саветпдавни рад у 2018/2019 гпдини прпщлп је 19 ушеника. Оима је била 

пптребна ппмпћ у ушеоу, мптивацији за ушеое, птклаоаоу треме на јавнпм наступу, неки су имали 

прпблем са великим брпјем изстанака, а билп је и ушеника са лишним приватним прпблемима, 

ппрпдишним прпблемима и тежим психишким прпблемима, кпјима је пвај пблик рада са психплпгпм 

мнпгп знашип. Рађенп је и са оихпвим рпдитељима и наставаницима. У циљу бпљег уппзнаваоа 

мпгућнпсти  ушеника кпји иду у две щкпле сарађиванп је са струшним сарадницима и наставницима у 

другим щкплама. 

- Праћеое ушеника крпз наставу и прпфесипналне активнпсти (интерни и јавни шаспви, такмишеоа, 

кпнцерти, диплпмски кпнцерти).  

- Психплпг је присуствпвап ппјединим интерним и кпрелативним шаспвима; кап и наступима ушеника. 

И у сарадои са наставницима пдржап и пар едукативних радипница за ушенике.  

5. Рад са рпдитељима 

-   Психплпг је кпнтинуиранп размеоивап инфпрмације са рпдитељима п напретку и развпју ушеника 

знашајних за: 

 -  уппзнаваое и праћеое развпја ушеника у вези са едукативнп- васпитним прпблемима, 

 -  уппзнаваое и праћеое ушеника са развпјним прпблемима, 

 -  ушенике кпји су имали прпблема са тремпм пед наступ, 

  - ушенике кпји су имали прпблема са великпм брпјем изпстанака 

  - ушенике кпји су имали тещкпће у ушеоу 

  - ушенике кпји су имали прпблема са мптивацијпм 

 

-  Саветпдавнп је радип са рпдитељима шија деца имају тещкпћа у ушеоу, развпју и ппнащаоу и са 

рпдитељима ппсебнп дарпвитих ушеника. 

 

-  Сарађивап је са рпдитељима у вези са прпфесипналним инфпрмисаоем и саветпваоем оихпве 

деце. 
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6. Рад на ппсебним прпграмима 

У пквиру ппсебних прпграма психплпг щкпле је ушествпвап на некпликп трибина и радипница 

везаних за безбеднпст деце на интернету, и превенције бплести зависнпсти, алкпхплизма, тргпвине 

људима. Такпђе је сарађиап са институцијама кпје су дплазиле у нащу щкпли да пдрже едукативна 

предаваоа за наще ушенике кап щтп су Клинишки центар Крагујевац, МУП Србије, Институт за јавнп 

здравое Крагујевац. У щкпли је спрпведенп некпликп психплпщких истраживаоа и анкета.  

     7. Струшнп усаврщаваое 

- У  пбласти струшнпг усаврщаваоа наставника рађенп је у вище пбласти: 

Прва је рад са наставницима приправницима кпји треба да пплажу испит за лиценцу. Са оима је 

рађенп на: инфпрмисаоу п оихпвим пбавезама, праћеоу рада, раду на писаним припремама за шас, 

пппуоаваоу дневника, раду са ментприма, ушествпваоу у раду Кпмисије за пплагаое испита у 

щкпли, писани су Извещтаји кпмисије п пцени савладанспти прпграма, усппставоена је сарадоа и са 

устанпвама ван щкпле. Пве щкплске гпдине је билп 6 приправника кпји су пплагали струшни испит у 

щкпли. 

- Друга пбласт је струшнп усаврщаваое наставника. Наставници су инфпрмисани п закпнским и другим 

аспектима струшнпг усаврщаваоа: нпви правилници и упутства, правилник п вреднпваоу квалитета 

рада, стандарди кпмпетенција за прпфесију наставника. 

 

- Ппщтп је ппрасла свест наставника п пптреби струшнпг усаврщаваоа, заживеп је  Тим за струшнп 

усаврщаваое. 

     8. Рад у струшним прганима 

- Психплпг је радип  извещтаје п успеху ушеника за Наставнишкп веће, Шкплски пдбпр и Савет 

рпдитеља. 

- Психплпг је активнп ушествпвап у раду струшних пргана щкпле: Пдељенских већа, Наставнишкпг 

већа, Педагпщкпг кплегијума, Савета рпдитеља, Шкплскпг пдбпра. 

 

 

9. Сарадоа са струшним институцијама, друщтвенпм срединпм 

- У вези са разним питаоима прганизације рада и струшнпг усаврщаваоа сталнп је сарађиванп са 

Шкплскпм управпм из Крагујевца, Центрпм за струшнп усаврщаваое, КБЦ-пм, Црвеним крстпм 

Крагујевац и инспектприма МУП-а кпји су држали едукативне радипнице у нащпј щкпли, кап и са 

кплегама из других щкпла, и институција. 

 

- Психплпг је активнп ушествпвап  на састанцима струкпвнпг удружеоа психплпга и педагпга на 

нивпу града Крагујевца и Шумадијскпг пкруга. 

  

         Психплпг: Милпщ Сретенпвић 
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Извещтај струшнпг усаврщаваоа наставника  
 

  У тпку щкплске 2018/2019. гпдине, МШ „др Милпје Милпјевић“ у Крагујевцу заједнп са 

Центрпм за струшнп усаврщаваое заппслених у пбразпваоу Крагујевац, прганизпвала је следеће 

семинаре и струшне скуппве за заппслене у МШ „др Милпје Милпјевић“ у Крагујевцу: 

Ред. 
Бр. 

Име и презиме 
наставника 

Раднп 
местп 

Назив пдпбренпг семинара 
Кат. 
брпј 

Кп
мп
ете
нци
је 

При
при
тети 

Бпд. 
Датум и местп 

пдржаваоа 

 1. Светлана 
Стпјилкпвић 

прпф. 
истприје 
музике и 
директпр 

Интерперспнална медијација – 
превенција и рещаваое сукпба у 

кплективу 
99 К4 П4 14 

24.06.19 
Бепград 

Управљаоe  тимпвима 156 К4 П3 40 
13.02.2019 
Крагујевац 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
0 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђашкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

2. 
 

Иван 
Предпјевић 

 

прпф. 
клавира 

 
Анализа музишкпг дела у настави 

и извпђешкпј пракси 
760 К1 1 8 

24.06.2018 
Крагуејвац 

   Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
12 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

3. Дущан 
Прлишкпвски 

Прпф. 
виплине 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
25 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

6. Катарина 
Пантелић 

Прпф. 
клавира 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
14 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

7. Мирјана 
Крстић 

Прпф. 
енглескпг 

језика 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
21 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

8. Ивана Илић Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

10. Христина 
Кпвашевић 

Прпф. 
пбпе 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
05 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

11. Дина Впјвпдић Прпф. 
Истприје 
музике 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
0 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

12. Наталија 
Петкпвић 

Прпф. 
виплине 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 
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13. Милена 
Маркпвић 

Прпф. 
хармпник

е 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
09 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

15. Ђпрђе 
Јаћимпвић 

Прпф. 
клавира 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
11 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

16. Таоа Саватић Прпф. 
хармпник

е 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
06 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

      

17. Лука 
Вукићевић 

Прпф. 
клавира Анализа музишкпг дела у настави 

и извпђешкпј пракси 
760 К1 1 8 

24.06.2018 
Крагуејвац 

  Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
17 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

18. Петар 
Маркпвић 

Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

19. Никпла 
Стпјкпвић 

Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

20. Драгана 
Ставретпвић 

 Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
18 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

21. Братислав 
Тпщић 

Прпф. 
виплине 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

22. Марина 
Тпмащевић 

библипте
кар 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
07 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

23. Маркп 
Живкпвић 

Прпф. 
сплфеђа 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
23 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

24. Марија 
Радпјевић 

Прпф. 
сплфеђа Пппуларна музика у настави 

музишких и ппщтепбразпваних 
предмета 

04-
76/
27 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

26. Марија Цатић Прпф. 
виплине 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
01 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

27. Марија 
Живанпвић 

Прпф. 
хармпниј

е 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
15 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

28. Невена Цветић Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

29. Споа Јанкпвић Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

30. Милена 
Милпвић 

Прпф. 
тамбуре 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
02 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 
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32. Марија 
Живкпвић 

Прпф. 
инфпрма

тике 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
20 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

33. Ксенија Ачић Прпф. 
италијанс
кпг језика 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
22 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

34. Сретенпвић 
Милпщ 

Шкплски 
психплпг Пппуларна музика у настави 

музишких и ппщтепбразпваних 
предмета 

04-
76/
26 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

35. Саоа 
Благпјевић 

Прпф. 
хармпник

е 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
08 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

36. Натаща Савић Прпф. 
физишкпг 
васпитао

а 

Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
19 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

38. Вељкп 
Стпјанпвић 

Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

39. Рашић Снежана Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

40. Рашић Сузана Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

58. Марија 
Радпјкпвић 

Прпф. 
клавира 

Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

59. Милва 
Миленкпвић 

 Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

60. Никпла 
Стпјкпвић 

 Анализа музишкпг дела у настави 
и извпђешкпј пракси 

760 К1 1 8 
24.06.2018 
Крагуејвац 

61. Милпщ 
Сретенпвић 

 Пппуларна музика у настави 
музишких и ппщтепбразпваних 

предмета 

04-
76/
26 

К1 П1 8 
17.06.18 

Крагујевац 

63. Маркп 
Стеванпвић 

 

Гугл диск у щкпли 
07-
582
/2 

К4 П1  

Пщ Миркп 
Јпванпвић 
Крагујевац   
26.10.2018  

64. Лидија 
Јевремпвић 

Сплп 
певаое 

Унапређиваое кпмпетенција 
заппслених за рад са 

приправникпм 

232
68 

К4 П3 32 
Крагујевац 
26.06.2019 

   
Креираое и мпдерација  

206
34 

К4 П3 32 
13.02.2019 
Крагујевац 

   
Управљаое тимпвима 

197
51 

К4 П3 40 
Крагујевац 
13.02.2019 

   

Кприщћеое рашунара за 
припрему ефективније наставе 

896
/18-
318
/3 

К2 П1 8 
05.11.2018 
Шабац 

   
Музика уз ппмпћ рашунара 

213
14 

К1 П1 32 
13,02,2019 
Крагујевац 
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   Интерперспнална медијација 
превенција и рещаваое сукпба у 

кплективу 
98 К4 П4 14 

Бепград 
24,06,2019 

   Хпризпнталнп ушеое наставника-
пслпнац за бпља ппстигнућа 

ушеника 

01-
601
/6 

К4 П3 8 
16,11,2018 
Крагујевац 

   Групни рад и 
интердисциплинарнпст са 

применпм веб алата 

240
86 

К1 П1 36 
Бепград 
17,08,2019 

 

 У тпку щкплске 2018/2019. гпдине пдржани су разни пблици струшнпг усаврщаваоа 

заппслених у пквиру устанпве. У устанпви су пдржани пгледни и угледни шаспви, щкплска 

такмишеоа, интерни шаспви, смптре, преслущаваоа и други пблици струшнпг усаврщаваоа. 

Извещтај струшнпг усаврщаваоа саставип, 
Иван Карачић 
 

Извещтај п сампвреднпваоу  
 Чланпви Тима за сампвреднпваое Музишке щкпле др Милпје Милпјевић (у даљем тексту: тим) 
за 2018/2019. гпдину: 
1. Саоа Дпнић, наставник клавира-рукпвпдилац тима 
2. Јелица Рихтерпвић, наставник клавира 
3. Лука Радпвић, наставник сплфеђа 
4. Јелена Бибескпвић, наставник сплфеђа 
5. Маркп Стеванпвић, наставник тепретских предмета 
6. Јелица Рихтерпвић, представник Шкплскпг пдбпра 
9. Ивана Премпвић, представник Савета рпдитеља 
10. Тамара Маркпвић, представник Ђашкпг парламента 
 
У раду тима ушествпвала је и Светлана Стпјилкпвић, директпр щкпле. 
 
Пве щкплске гпдине, први састанак тима пдржан је 14. 10. 2018. гпдине. Присуствпвали су сви 
шланпви тима и једнпгласнп  пдлушили да предмет сампвреднпваоа буде пбласт:  
Настава и учеое. Пплазна пснпва у раду тима је Правилник п стандардима квалитета рада устанпва 
(у даљем тексту: Правилник), а главне смернице у ппгледу нашина спрпвпђеоа сампвреднпваоа су 
Правилник п вреднпваоу квалитета рада устанпва и Прирушник за сампвреднпваое. 
 Чланпви тима су, у складу са задужеоима утврђеним на састанцима, прпверавали на разлишите 
нашине степен испуоенпсти стандарда и критеријума квалитета, прпписаних Правилникпм.  
Спрпвпђеое сампвреднпваоа врщенп је крпз шетири ппдрушја за вреднпваое квалитета:  

 Планираое и припрема (прпвера планпва рада наставника, писаних припрема и материјала 
за наставу) 

 Наставни прпцес (увид у наставни прпцес ппмпћу анкета и упитника) 

 Ушеое (увид у наставни прпцес ппмпћу анкета и упитника) 

 Праћеое напредпваоа (прпвера крпз дневнике евиденције пбразпвнп- васпитнпг рада, 
прпвера крпз извещтаје п напредпваоу ушеника,...) 
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Спрпвпђеое сампвреднпваоа врщенп је: 

 Интервјуисаоем представника Савета рпдитеља, Шкплскпг пдбпра и Ђашкпг парламента 

 Дискусијпм и разменпм мищљеоа свих шланпва тима 

 Праћеоем разлишитих активнпсти 
 

Ради ефикаснијег брпјшанпг пцеоиваоа, пп скали пд 1 (у пптпунпсти неиспуоенп) дп 4 (у пптпунпсти 
испуоенп), пд стандарда и критеријума квалитета прпписаних Правилникпм направљена је шек – 
листа. 
 
Дпбре (јаке) стране функципнисаоа щкпле у пквиру изабране кљушне пбласти: 

 Ппщтпваое пдгпварајућих закпна и правилника 

 Виспк степен уважаваоа мищљеоа и запажаоа ушеника, пд стране наставника 

 Сарадљивпст и дпбра кпмуникација наставника и ушеника 

 Прилагпђаваое динамике рада мпгућнпстима ушеника, и на индивидуалнпј и на групнпј 
настави. 

 
Лпще стране функципнисаоа щкпле у пквиру изабраних кљушних пбласти: 

 Недпвпљнп прпстприја за пдржаваое наставе 

 Слаба ппремљенпст ушипница рашунарима, прпјектприма и електрпнским таблама 

 Мали брпј наставника кпристи електрпнске платфпрме за ушеое.Кпнашна брпјшана пцена је 3,25, 
щтп ппдразумева да су стандарди и критеријуми квалитета за изабране пбласти у великпј мери 
испуоени.  
 
Табела: у прилпгу 
 
Извещтај саставила 
Саоа Дпнић 
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Извещтај са студијскпг путпваоа – Беш  
 

 
 

 Музишка щкпла „др Милпје Милпјевић“ реализпвала је студијскп путпваое крпз Ајзенщтат и 
Беш у перипду пд 1. дп 4. априла 2019. гпдине. Пнп је, у Ајзенщтату, пбухватилп ппсету двпрцу 
ппрпдице Естерхази у кпјпј је 30 гпдина живеп и стварап Јпзеф Хајдн. У Бешу су ушеници свпја знаоа 
стицали у Музеју музишких инструмената (Хпфбург), Музеју литературе, Мпцартпвпј кући, Музеју 
музике („Кући музике“), двпрцу Белведере, Прирпдоашкпм музеју, Музеју истприје уметнпсти и 
двпрцу Шенбрун. 

Припрема за студијскп путпваое пбухватила је интензивнп изушаваое бешких класишара 
(Јпзеф Хајдн, Вплфганг Амадеус Мпцарт, Лудвиг ван Бетпвен) на предмету истприја музике са 
уппзнаваоем музишке литературе кап и писаца кпји су живели и радили у Бешу (Рајнер Марија Рилке, 
Франц Кафка, Гепрг Тракл, Елфриде Јелинек, Елиас Канети и Ппл Селан) на предмету српски језик и 
коижевнпст. Свпја истраживаоа ушеници су у фпрмату излагаоа туристишких впдиша саппщтили 
врщоацима у пба аутпбуса, при шему је била реализпвана врщоашка едукација. 

На свим ппсећеним лпкацијама пп два пдељеоа су имала задатак да испуоаваоем 
истраживашкпг упитника фпкализују свпје стицаое знаоа. Свакп пдељеое је бар пп једнпм а већина 
пп два пута прпщла крпз пвај вид метпдишкпг усмераваоа. Пд ушеника, свакпг ппнапспб, траженп је 
да дају пдгпвпре на питаоа: щта је пшекиванп пд институције културе кпја се ппсећује, а щта је 
дпбијенп; щта је ппсебнп ушеницима привуклп пажоу; щта су сазнали на пдређенпј лпкацији; кпје 
инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије су ушеници кпристили кап ппмпћ у стицаоу знаоа. Пд 
ушеника је траженп и да дефинищу пбласт сазнаоа кпју им је кпнкретна институција културе ппмпгла 
да прпдубе. 
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Велика већина ушеника пдгпвприла је прецизнп на ппстављене захтеве. Ресурси двпрца 
ппрпдице Естерхази пмпгућили су им да схвате улпгу и разнпврснпст музишкпг делпваоа двпрскпг 
кпмппзитпра Јпзефа Хајдна. Музеј музишких инструмената им је пружип увид у развпј свих типпва 
инструмената, а ппсебну пажоу им је привукап инструмент серпент  збпг специфишнпг, змијпликпг 
пблика. Музеј литературе дап је пптпунији увид у коижевнп истраживаое кпје су ушеници 
спрпвпдили крпз припрему. Мпцартпва кућа је пружила мултимедијални увид, какп у Мпцартпвп 
стваралащтвп такп и у оегпв приватни живпт. Музеј музике је кпд ушеника изазвап највище пажое 
збпг свпје интерактивнпсти (степенице-дирке, спрат са звукпвима, лавиринтски псмищљен спрат 
истприје бешких кпмппзитпра). Двпрац Белведере и Музеј истприје уметнпсти ушеницима су 
пмпгућили увид у ретке и бпгате кплекције слика, дпк је Прирпдоашки музеј са свпјпм кпнцепцијпм 
рата/мира ушенике „пкружип“ знаоима из истприје и биплпгије. На крају, у двпрцу Шенбрун, 
ушеници су мпгли да се уппзнају са прирпдпм и динамикпм функципнисаоа аустријскпг двпра. 

 

     
 

Истражујући институције културе кпје су им пружили Ајзенщтат и Беш ушеници су развијали 
свест п знашају музеја за културни идентитет једнпг нарпда. Вище међупредметних кпмпетенција 
задпвпљенп је пваквим приступпм: кпмпетенција за целпживптнп ушеое, јер је крпз музејску 
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педагпгију кпд ушеника ппбуђен интерес за нпвим сазнаваоима; вещтина писане/усмене 
кпмуникације, када им је тражен пдгпвпр на рецепцију музејских ппставки; дигитална кпмпетенција, 
јер су кпристили мнпщтвп пблика инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија (аудип-впдиши, 
интерактивни медији и другп) кап и естетска кпмепетенција крпз вище уметнпсти (музика, 
коижевнпст, сликарствп). Крпз упитнике ушеници су сппнтанп изразили задпвпљствп, такп да пвакав 
вид ушеоа, крпз студијскп путпваое, треба наставити неким другим путевима музике, и щире, 
уметнпсти. 
 

 

 
           

Впђа пута 
          Светлана Стпјилкпвић 
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Ппсета  Нарпднпм ппзприщту у Бепграду  

ЂПАКИНП РПСИНИ „Севиљски берберин“ 

Рпсинијеву пперу „Севиљски берберин“ у Нарпднпм ппзприщту у Бепграду имали су прилику да шују 

и виде нащи ушеници средое музишке щкпле са свпјим прпфесприма: Милицпм Јпванпвић, Ксенијпм 

Ачић, Маркпм Стпјкпвићем, Даницпм Савић,  Маркпм Живкпвићем и Аленпм Петринпм. 
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Премијера ппере Петра Кпопвића „Кпщтана“ 

„Кпщтана“ Бпре Станкпвића приказана је у Нарпднпм ппзприщту у Бепграду 15. и 16. јуна али не кап 

драма већ кап ппера Петра Кпопвића. У првпј репризи наступила је наща кплегиница Евгенија 

Јеремић, у наслпвнпј улпзи. 

Представу су пратили ушеници наще Шкпле са директпркпм Светланпм Стпјилкпвић, ппмпћникпм 

директпра Лидијпм Јевремпвић и прпфесприма: Милицпм Јпванпвић, Маркпм Стпјкпвићем и 

Маркпм Живкпвићем.  
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Излет у Вищеград 
Захваљујући пдлишнпј прганизацији кплеге Станића излет дп Вищеграда бип је права мера за један 
пд ппследоих јунских дана кпји је јаснп нагпвестип да ће летп бити тпплп и дпбрп.  

На предлпг кплегинице Ирене, пп преласку границе свратили смп у један пд најстаријих манастира 
на прпстприма Бпсне и Херцегпвине, Дпбрун, ппсвећен Успеоу Пресвете Бпгпрпдице. Жеља нам је 
била да ппсетимп и Карађпрђев кпнак у кпјем се налазе Музеј Првпг српскпг устанка и Музеј 
дабрпбпсанских митрппплита. Нажалпст, у тренутку наще ппсете били су затвпрени такп да нисмп 
били у прилици да видимп пригиналне предмете из дпба прве спрске буне, преписке впјвпда, 
писане дпкументе, бисте, макете и музишке инструменте тпг дпба. 

Пнп щтп јесмп видели је мпнументални сппменик ппсвећен впжду Карађпрђу кпји је 2004. гпдине, 
какп су нам испришали, тек из трећег ппкущаја, уз ппмпћ специјалних дизалица загпсппдарип на 
стени ппред великпг белпг крста, изнад манастирске ппрте. 

Прпщетали смп се и сликали ппред Павлпвића мпста кпји је прекп реке Рзав саграђен пре петнаестак 
гпдина кап пещашки мпст. Градоу мпста су финансирали ппзнати бизнисмени из Чикага и јпщ 
шувенији дпбрптвпри, брашни пар Мира и Слпбпдан Павлпвић. 

Идејни и кпнцептуални твпрац Андрићграда је Емир Кустурица па се затп кретаоем пп пвпм 
прпстпру шпвек заиста псећа кап да прплази крпз филмски град коижевне литературе и среће дпбрп 
ппзнате ликпве. 

Ппвратак кући улепщали смп кратким пдмпрпм и удисаоем пријатнпг златибпрскпг ваздуха. 
Делимп кадрпве са нащег филмскпг путпваоа захвални щтп ппстпје фптпграфије кап трајна 
сведпшеоа дпживљенпг и виђенпг. 
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Извещтај припремила 

Лидија Јевремпвић 
септембар 2019. 


