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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Елан и жеља професора да се
обезбеде бољи услови за рад довели су
до њиховог волонтерског рада на
адаптацијама,
које
су
постојећи
простор
прилагодиле
потребама
музичке школе.
Захваљујући сталној бризи и улагањима
општине Звездара, концертна сала је
реконструисана
2001.
године
и
проширена на 130 места, а у пролеће
2002. године званично је отворена као
једина концертна камерна сала на
општини Звездара.

Када се спуштате Јагићевом улицом,
напуштајући Врачар и улазећи у
најбучнију улицу Звездаре, Булевар
краља
Александра,
на
тренутак
наилазите на оазу која је заклоњена иза
дрвећа, а одају је звуци мелодија које се
проламају иза зидова музичке школе
"Владимир Ђорђевић". Овај јединствени
"музикални комшија са Звездаре" већ
деценијама привлачи нове генерације
ђака и уводи их у свет музике.
Прве кораке школа је започела далеке
1948.године
у
просторијама
VI
Београдске гимназије као Музички течај
Дома културе петог рејона и убрзо
прерасла у нижу музичку школу.
Почетком 1950. године селимо се у
просторије ОШ "Вељко Дугошевић", а у
јесен исте године наша школа постаје
становник Јагићеве улице, што је остала
све до данас. Данашње име добили
смо 1953. године по композитору,
етномузикологу и цењеном педагогу
Владимиру Ђорђевићу.
Оно што чини дух школе не лежи у
велелепним концертним салама и
ходницима,
нити
у
великим
финансијским улагањима већ, са једне
стране, у великој привржености ученика
и њихових родитеља школи, а са друге
стране, у љубави наставничког кадра,
који континуирано ради на остварењу
заједничке идеје.

Добровољним прилозима родитеља и уз
финансијску помоћ општине Звездара
1960. године проширили смо се, а 1971.
године добили на коришћење зграду
тадашње ОШ "Филип Вишњић", у којој се
и данас налазимо.

Од 2002. до 2005. године реновирана је
цела
школа.
Секретаријат
за
образовање града Београда је својим
ангажовањем допринео да засијамо у
најбољем светлу реновирајући фасаду
школе.
Поред просветне делатности настојимо
да школа прерасте у јединствени
културни простор где ће се ученици
упознати са еминентним домаћим
ствараоцима и извођачима у оквиру
пројекта "Понедељком у Ђорђевићу", а
кроз бројне друге пројекте учврстили
смо позицију центра за музичку културу
на општини Звездара.
Од почетка смо прешли дугачак пут
улажући
у просторне капацитете,
наставнички кадар, али и у очување
јединственог
духа
који
се
овде
формирао, дајући осећај другог дома
нашим ученицима.
Многи од наших бивших ученика данас
уписују своју децу, а неки од њих који су
се
посветили
професионалном
музичком усавршавању и данас чине
наш наставнички кадар. Све ово не би
било могуће без велике подршке
родитеља који учествују у раду школе,
Савета родитеља, Школског одбора,
Стручног актива за школско развојно
планирање и Стручног актива за израду
Школског програма.
ОМШ „Владимир Ђорђевић“ је једина
музичка школа на територији општине
Звездара,
па
тако
нашој
школи
гравитирају ученици из 13 основних
школа.
У
оквиру
сарадње
са
Зајденицом музичких и балетски школа
Србије, годинама уназад редовни смо
домаћини
Републичког
такмичења
музичких и балетских школа Србије у
различитим дисциплинама.

ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ
од његових најзначајнијих дела, „Српске
народне мелодије 1–2”, којим је дао
велики допринос у прикупљању и
изучавању нашег фолклора.
Признање за мелографски рад добија
од тадашњих познатих музиколога и
композитора Ернеста Клосона, Беле
Бартока, Јапа Кунста, Џорџа Херцога,
Петра Крстића, Милоја Милојевића.

Владимир
Р.
Ђорђевић
је
рођен
02.12.1869. год. у Брестовцу код Зајечара,
у свештеничкој породици, а преминуо је
22.04.1938. год. у Београду.
Основну школу и гимназију завршио је у
Алексинцу, а Учитељску школу у Нишу,
одакле је од 1893. год. наставио да
студира
науку
о
хармонији
на
Конзерваторијуму у Бечу код проф.
Роберта Фокса. Од 1901. год. код проф.
Шебора у Прагу похађао је курс
инструментације.
Као учитељ и музички педагог радио је у
Алексинцу, Пироту, Врању, Ваљеву,
Јагодини. 1912. године долази у Београд,
где је све до своје пензије 1924. год.
радио као гимназијски професор и као
хонорарни предавач теорије музике и
хармоније у музичкој школи „Корнелије
Станковић”, где 1925. год. оснива Музеј
народних инструмената и у њему
излаже инструменте које је сакупио
током службовања.
Интересовање
за
српску
музичку
баштину огледа се у коришћењу
фолклорних
мотива
у
хорским
композицијама, као и оним писаним за
виолину и клавир и глас и клавир. За
време Првог светског рата радио је као
професор музике у Француској, где је
настојао да окупи српске емигранте и
повеже их са матицом. Сваку могућност
користио је за промовисање српске
музичке баштине тадашњој европској
музичкој и научној сцени.
Током његовог рада и путовања успео је
да прикупи обимну грађу из фолклорног
стваралаштва на територији Србије и
Македоније што је обједињено у једном

Његове књиге „Прилози биографском
речнику српских музичара” и „Оглед
српске
музичке
библиографије”
музички
стручњаци
сматрају
најзначајнијим
делима
Владимира
Ђорђевића.
Стручној
музичкој
литератури
припадају
„Школа
за
виолину” и „Теорија музике”.
Заоставштина Владимира Ђорђевића
данас се чува у библиотеци ФМУ у
Београду и у Одељењу посебних
фондова Народне библиотеке Србије у
оквиру легата Љубице и Данице
Јанковић,
сестричина
Владимира
Ђорђевића, и важан су извор за
изучавање живота и дела овог нашег
истакнутог
музиколога,
музичког
библиографа,
композитора
и
мелографа.
Свестрани рад Владимира Ђорђевића
оставио је трага на генерације које су
уследиле, о чему сведочи и назив наше
школе

КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА КЛАВИРА

КЛАВИРСКИ САРАДНИЦИ
Милојковић Борко
Родић Марија
Чокић-Петровић Аница
Динић Радмила (Миријево)

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГУДАЧА
Босанац Мирослав – виолина
Бурсаћ Никола – виолина
Гацин Станковић Јована – виолина
Кованџић Лазар – виолина
Лазаревић Саша – виолина
Рајић Јелена – виолина
Залар Јована – виолина (Миријево)
Вукотић Јелена – виола и оркестар
Кнежевић Радмила – виолончело
Ранчић Магдалена – контрабас

Врањеш Сара
Љуба Иван
Марјановић Биљана
Милојковић Борко
Миодраг Емилија
Плазинић Даша
Плазинић Љубинка
Поповић Марина
Поповић Персида
Рашковић Ана
Симић Леа
Трбојевић Наталија
Филотић Јелена
Ковачевић Милица (Миријево)
Симоновић Немања (Миријево)

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ
СТРУЧНО ВЕЋЕ ДУВАЧА И СОЛО ПЕВАЊА
Вујновић Јелена – флаута
Милосављевић Марија – флаута
Буркерт Александар – флаута (Миријево)
Гњатовић Емоке – обоа
Гњатовић Драган – кларинет
Дајић Вук – труба
Шипић Снежена – соло певање

СТРУЧНО ВЕЋЕ
НАСТАВНИКА ХАРМОНИКЕ
Поповић Александар
Тодоровић Љиљана
Соро Раде (Миријево)

СТРУЧНО ВЕЋЕ
НАСТАВНИКА ГИТАРЕ
Ђујић Далибор
Милојевић Јелена
Кондић Ненад
Ивановски Бојан (Миријево)

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ
СТРУЧНО
ВЕЋЕ
НАСТАВНИКА
ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА
Лазаревић Александра –
солфеђо и теорија музике
Радојевић Милица –
солфеђо и теорија музике
Ристић-Јоцић Јелена –
солфеђо и теорија музике и
припремни разред
Цветковић Биљана –
солфеђо и теорија музике
Терзић Јелена –
солфеђо и теорија музике и хор
( Миријево)

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Директор: Врачар Катарина
Секретар: Томић Данило
Шеф рачуноводства: Тадић Ружица
Благајник-административни радник: Ерцег Верица
Стручни сарадник – психолог: Ђокић Теодора

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Милић Саша – домар
Радаковић Вера – спремачица
Тодосић Златка – спремачица
Сарић Данијела – спремачица (Миријево)

АКТИВИ И ТИМОВИ
СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ ШКОЛСКЕ 2018/1 ГОДИНЕ
Стручни актив за израду школског програма – Емилија Миодраг, координатор;
Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Драган Гњатовић, Сара Врањеш, Милица
Радојевић, Лазар Кованџић, Александар Николић, родитељ; Луција Лалицки,
представник ШО.
Стручни актив за школско развојно планирање – Александра Лазаревић,
координатор; Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Наташа Трбојевић, Јелена Рајић,
Јелена Вујновић, Александар Поповић, Јелена Милојевић, Снежана Шипић,
Милица Радојевић, Емилија Миодраг, Лазар Кованџић, Јелена Жикелић, родитељ;
Дивна Илић, представник ШО.
Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој школе – Теодора Ђокић,
координатор; Катарина Врачар, Сара Врањеш, Јелена Рајић, Наташа Бијелић,
родитељ, Јована Ницовић, представник локалне самоуправе.
Стручни тим за самовредновање рада школе – Теодора Ђокић, координатор;
Катарина Врачар, Јелена Вујновић, Јелена Милојевић, Емилија Миодраг, Леа
Симић, Борко Милојковић, Наташа Бјелић, родитељ; Луција Лалицки, представник
ШО.
Стручни тим за израду акционог плана – Теодора Ђокић, координатор; Катарина
Врачар, Милица Радојевић, Иван Љуба, Марина Поповић, Даша Плазинић, Дивна
Илић, родитељ.
Стручни тим за стручно усавршавање запослених – Љиљана Тодоровић,
координатор, Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Јована Залар, Раде Соро, Даша
Плазинић, Персида Поповић.
Стручни тим за инклузивно образовање – Лазар Кованџић, координатор;
Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Драган Гњатовић, Иван Љуба, Марија Родић,
Биљана Даниловић, родитељ, Дивна Илић, члан ШО.
Стручни тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и
додатну подршку ученицима – Теодора Ђокић, координатор; Катарина Врачар,
Јелена Рајић, Милица Радојевић, Аница Чокић-Петровић, Јелена Ристић Јоцић,
Драган Гњатовић, Весна Сокач, родитељ.
Стручни тим за професионални развој, каријерно вођење и саветовање ученика
– Теодора Ђокић, координатор; Наташа Трбојевић, Александра Лазаревић,
Снежана Шипић.
Стручни тим за развој међупредметних компетенција – Теодора Ђокић,
координатор; Сара Врањеш, Персида Поповић, Снежана Шипић.
Стручни тим за организацију јавних часова и коришћење свечане сале – Ана
Рашковић, координатор; Биљана Марјановић, Мирослав Босанац, Аница ЧокићПетровић, Марија Родић, Борко Милојковић.

АКТИВИ И ТИМОВИ
ПРОЈЕКТНИ ТИМОВИ
• „Понедељком у Ђорђевићу“ – Јована Гацин, Персида Поповић, Радмила
Кнежевић;
• „Музички загрљај“ – Радмила Кнежевић и Јелена Рајић;
• „Музички времеплов“ – председници стручних већа који могу да задуже неког
од колега са свог већа;
• „Заједно смо бољи“ – Магдалена Ранчић и председници стручних већа који могу
да задуже неког од колега са свог већа;

• „Вредне руке дарују вам звуке“ – Мирослав Босанац и председници стручних
већа који могу да задуже неког од колега са свог већа;
• „У сусрет полетарцима“ – Мирослав Босанац и председници стручних већа
који могу да задуже неког од колега са свог већа;
• „У сусрет Новој години“ – председници стручних већа који могу да одреде себи
замену;
• „У сусрет Дану школе“ – председници стручних већа који могу да одреде себи
замену;
• „Светосавска академија“ – Јелена Рајић, Радмила Кнежевић и Јелена Терзић;
• „Примењена музика“ – Јелена Рајић, Радмила Кнежевић, Борко Милојковић и
председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са свог већа;
• „Радост даривања“ – Борко Милојковић, Јелена Милојевић, Александра
Лазаревић, и председници стручних већа који могу да задуже неког од колега
са свог већа.
ТИМОВИ ЗА САРАДЊЕ
• Сарадња са локалном заједницом – директор Катарина Врачар, Радмила
Кнежевић и председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са
свог већа;
• Сарадња са удружењима и установама културе – директор Катарина Врачар,
Мирослав Босанац, Јована Гацин и председници стручних већа који могу да
задуже неког од колега са свог већа;
• Сарадња са ЗМБШС - председници стручних већа који могу да задуже неког од
колега са свог већа;
• Сарадња са
Марјановић;

високошколским

установама

–

Јована

Гацин

и

Биљана

• Сарадња са иностранством – директор Катарина Врачар, Александар Буркерт
и председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са свог већа.
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ ТАКМИЧЕЊА
• Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“ и Међународно
такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“: директор Катарина Врачар,
Александар Буркерт, Јелена Вујновић и психолог Теодора Ђокић;
• Отворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“: директор
Катарина Врачар, чланови стручног већа гудача на челу са координатором
Јеленом Рајић, психолог Теодора Ђокић.
ТИМОВИ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
• Медијска репрезентација школе: директор Катарина Врачар, Јелена Вујновић,
Јована Гацин;
• Летопис: психолог Теодора Ђокић и Јована Гацин.

УСПЕСИ УЧЕНИКА

Ученици наше школе су и ове школске године на разним
такмичењима освојили многе награде, чији је број значајно повећан
у односу на претходну школску годину.
Рачунајући сва такмичења која су одржана ван наше школе
(такмичења републичког и међународног ранга, такмичења у
иностранству, отворена школска такмичења других школа и
различити фестивали), сакупили смо укупно 111 признањa, од чега
чак 5 звања Лауреата, 72 I награде, 24 II награде, 9 III награда, и 1
признање друге врсте.

На Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа
Србије 2018. наша школа заузела је високо II место међу ОМШ у
Србији, по рангу квалитета награда ученика. И ове године имали
смо ученика са освојеним звањем Лауреата категорије – Нину
Јаковљевић, II разред соло певања у класи проф. Снежане Шипић.
На 63. Фестивалу музичких и балетскох школа Србије који је ове
године одржан у Параћину, наша екипа солиста освојила је све
четири прве награде. Првонаграђен је и камерни ансамбл, док је
гудачки оркестар освојио другу награду. Екипа солиста је укупно у
просеку имала 97.10 поена, што нам је донело високу I награду и
сјајно II место у рангу свих музичких школа учесница.
Преглед освојених награда на такмичењима ван школе
током школске 2018/19 године
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УСПЕСИ УЧЕНИКА
INTERNATIONAL ACCORDION DAYS IN PRAGUE
25-28.10.2018. – Праг (Чешка Република)

Сава Илић, IV разред хармонике, класа: Р. Соро
I1 награда – Златна медаља (24.10 поена)

СМОТРА МУЗИЧКИХ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ
27.10.2018. – Сремски Карловци

Даница Вукелић,
III разред виолине, класа: Ј. Гацин Станковић
5. место међу ученицима гудачких инструмената

УСПЕСИ УЧЕНИКА
8. ТАКМИЧЕЊЕ „СРПСКА СОЛО ПЕСМА“
18.11.2018. – ОМШ „Стеван Христић“ Младеновац

Нина Јаковљевић, II разред соло певања, класа: С. Шипић
II1 награда (89.33 поена)
Катарина Матузовић, II разред соло певања, класа: С. Шипић
III4 награда (74.33 поена)
Дијана Глигоров, II разред соло певања, класа: С. Шипић
III9 награда (70 поена)

3. МЕЂУНАРОДНИ „LADY WIND“ ФЕСТИВАЛ
18.11.2018. – Народни музеј Панчево

Ленка Оршолић, II разред флауте, класа: А. Буркерт
I награда (99 поена)
Маша Оршолић, II разред флауте, класа: А. Буркерт
I награда (93 поена)

Уна Цицварић, II разред флауте, класа: А. Буркерт
I награда (93 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
6. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ „ОХРИД ТЕ САКАМ“
24.11.2018. – Охрид (Северна Македонија)

Ленка Оршолић, II разред флауте, класа: А. Буркерт
I награда (99 поена)
Маша Оршолић, II разред флауте, класа: А. Буркерт
I награда (98 поена)
Уна Цицварић, II разред флауте, класа: А. Буркерт
I награда (98 поена)

5. ФЛАУТИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „СЛАВЕНСКИ“

Ума Попадић

16.12.2018. – МШ „Јосип Славенски“ Београд

III разред, класа: Ј. Вујновић
II1 награда (89.66 поена)

11. КЛАВИРСКО ТАКМИЧЕЊЕ „СЛАВЕНСКИ“
21-23.12.2018. – МШ „Јосип Славенски“ Београд

Неда Маријан
VI разред, класа: М. Поповић

Огњен Милојковић
Душан Ђурађ Ћушић
II разред, класа: Б. Марјановић

I2 награда (92 поена)

VI разред, класа: Љ. Плазинић
Лауреат (100 поена)

I5 награда (94 поена)

Милица Митровић

VI разред, класа: М. Ковачевић
II1 награда (89 поена)

Драгица Лалицки

Алекса Крстић

V разред, класа: С. Врањеш

V разред, класа: А. Рашковић

II1 награда (87 поена)

II1 награда (87 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
21. МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ ФЛАУТИСТА
„ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“
23-24.02.2019. – МШ „Живорад Грбић“ Ваљево

Ансамбл „Flautissti“ заједнички са МШ „Коста
Манојловић“ Земун (наши ученици – II разред: Ленка
Оршолић, Маша Оршолић, Уна Цицварић; I разред:
Анђелка Гобељић, Михајло Јовић; класа: А. Буркерт)
Лауреат за ОМШ (99 поена)
Ленка Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт
I награда (96.33 поена)
Маша Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт
I награда (93.50 поена)
Уна Цицварић, II разред, класа: А. Буркерт
I награда (92.33 поена)
Михајло Јовић, I разред, класа: А. Буркерт

I награда (90.33 поена)
Анђелка Гобељић, I разред, класа: А. Буркерт
II награда (89.67 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
XVI МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ДАВОРИН ЈЕНКО“
04.03.2019. – МШ „Даворин Јенко“ Београд

Ленка Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт
I2 награда (98.67 поена)
Маша Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт
I3 награда (97.67 поена)
Уна Цицварић, II разред, класа: А. Буркерт
I10 награда (95.33 поена)

XIX ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ МУЗИЧКИХ ШКОЛА
МЕМОРИЈАЛ „ДУШАН ПРОТИЋ“ 2019.
10-16.03.2019. – МШ „Ватрослав Лисински“ Београд

Дуо „Сестре Гобељић“ заједнички са МШ „Јосиф
Маринковић“ Вршац (наша ученица Анђелка
Гобељић, I разред флауте, класа: А. Буркерт)
I3 награда (92 поена)
Андрија Ћосић

I разред трубе, класа: В. Дајић
I3 награда (95 поена)
Вук Живковић
II разред хармонике, класа: А. Поповић
I1 награда (97 поена)
Даница Вукелић
III разред виолине, класа: Ј. Гацин Станковић
I награда (93 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
9. ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ МУЗИЧКИХ ШКОЛА „БИНИЧКИ“
13-16.03.2019. – ОМШ „Станислав Бинички“ Београд

Миа Радосављевић, II разред клавира, класа: Љ. Плазинић
I2 награда (98 поена)
Андреја Урошевић, III разред клавира, класа: Љ. Плазинић
I2 награда (90 поена)
Драгица Лалицки, V разред клавира, класа: С. Врањеш
II1 награда (80 поена)
Соња Николић, V разред клавира, класа: С. Врањеш
III2 награда (77.67 поена)
Неда Маријан, VI разред клавира, класа: М. Поповић
I4 награда (92 поена)
Дајана Станић, VI разред клавира, класа: М. Ковачевић
III1 награда (79 поена)
Милица Митровић, VI разред клавира, класа: М. Ковачевић
III3 награда (77.67 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
Милица Живковић, III разред, класа: А. Лазаревић
II3 награда (83.66 поена)
Јана Шебек, IV разред, класа: А. Лазаревић
I12 награда (96 поена)
Милица Драгаш, IV разред, класа: А. Лазаревић
I14 награда (93.33 поена)
Катарина Стојановић, V разред, класа: А. Лазаревић
I6 награда (95 поена)
Марија Стојановић, V разред, класа: А. Лазаревић
I7 награда (94 поена)
Ана Поповић, V разред, класа: А. Лазаревић
II1 награда (88.66 поена)
Дајана Станић, VI разред, класа: Ј. Терзић
I4 награда (95.33 поена)
Катарина Таназовић, VI разред, класа: А. Лазаревић
I6 награда (90 поена)
Милица Митровић, VI разред, класа: Ј. Терзић
II1 награда (82.99 поена)

IV ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ „ПРИМАВЕРА“
23.03.2019. – Етно село „Станишићи“ – Бијељина

Уна Цицварић, II разред флауте, класа: А. Буркерт
I награда (91.50 поена)
Михајло Јовић, I разред флауте, класа: А. Буркерт
II награда (84.50 поена)

СОЛФЕЂО

УСПЕСИ УЧЕНИКА
БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ 2019.
30.03.2019. – МШ „Ватрослав Лисински“ Београд

Вук Живковић, II категорија, класа: А. Поповић
I1 награда (92.66 поена)

XVI ТАКМИЧЕЊЕ ДРВЕНИХ ДУВАЧА
13.04.2019. – МШ „Стеван Мокрањац“ Пожаревац

Ленка Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт
I1 награда (98.50 поена)
Маша Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт
I4 награда (96 поена)
Уна Цицварић, II разред, класа: А. Буркерт
II4 награда (90.50 поена)

7. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ „МЕХФЕСТ“ 2019.
14.04.2019. – Мегатренд Универзитет Београд

Јован Вукадиновић, преткатегорија, класа: Р. Соро
I4 награда (93.25 поена)
Сава Илић, II категорија, класа: Р. Соро
I1 награда (98.75 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2019.
02-16.04.2019.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА
НИНА ЈАКОВЉЕВИЋ
МАША ВУКОВИЋ

ИНСТРУМЕНТ

КЛАСА

НАГРАДА

ПОЕНИ

соло
певање

Снежана Шипић

ЛАУРЕАТ

96.00

обоа

Емоке Гњатовић

I-2

98.25

ОГЊЕН МИЛОЈКОВИЋ

клавир

Љубинка Плазинић

I-2

96.00

ЛЕНKА ОРШОЛИЋ

флаута

Александар Буркерт

I-4

98.00

МАША ОРШОЛИЋ

флаута

Александар Буркерт

I-7

97.00

АНДРИЈА ЋОСИЋ

труба

Вук Дајић

I-7

96.33

ГАВРИЛО ЈАНКОВИЋ

труба

Вук Дајић

I-8

96.00

ИЛИЈА ПАУНОВИЋ

клавир

Иван Љуба

I-9

97.67

НЕДА МАРИЈАН

клавир

Марина Поповић

I-9

96.00

МИЛАН ВУКОВИЋ

обоа

Емоке Гњатовић

II-1

94.00

ФИЛИП МИЛОВИЋ

обоа

Емоке Гњатовић

II-2

88.25

УРОШ ВЛАДИМИРОВИЋ

труба

Вук Дајић

II-6

89.33

ДАЈАНА СТАНИЋ

клавир

Милица Ковачевић

II-7

91.67

АЛЕКСА КРСТИЋ

клавир

Ана Рашковић

II-14

86.67

УНА ЦИЦВАРИЋ

флаута

Александар Буркерт

II-22

86.67

Драган Гњатовић

III-3

78.67

САРА МАРКОВИЋ

кларинет

ДРАГИЦА ЛАЛИЦКИ

клавир

Сара Врањеш

III-9

77.33

МИЛИЦА МИТРОВИЋ

клавир

Милица Ковачеввић

III-11

77.00

СОЊА НИКОЛИЋ

клавир

Сара Врањеш

III-12

76.67

ШКОЛА ЈЕ У УКУПНОМ ПЛАСМАНУ ОВОГОДИШЊЕГ
РТ ЗАУЗЕЛА СЈАЈНО 2. МЕСТО МЕЂУ ОМШ, ПО
КРИТЕРИЈУМУ КВАЛИТЕТА ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА

УСПЕСИ УЧЕНИКА

УСПЕСИ УЧЕНИКА
17. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ
18-20.04.2019. – ШОМО „Петар Стојановић“ Уб

Катарина Матузовић, II разред соло певања, класа: С. Шипић
I награда (97.60 поена)
Анђелка Гобељић, I разред, класа: А. Буркерт
Лауреат (100 поена)
Михајло Јовић, I разред, класа: А. Буркерт
I награда (98 поена)
Дуо „Сестре Гобељић“
заједнички са МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац
(наша ученица Анђелка Гобељић,
I разред флауте, класа: А. Буркерт)
Лауреат (100 поена)

VI МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
СМЕДЕРЕВО

09.05.2019. – Смедерево

Ана Лаковић, IV разред, класа: Е. Миодраг
II награда (92.20 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
63. ФЕСТИВАЛ
МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2019.
08.05.2019. – ОМШ „Миленко Живковић“ – Параћин

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА
САВА ИЛИЋ

ДАНИЦА ВУКЕЛИЋ
СЕРГЕЈ МИСИЋ
НИНА ЈАКОВЉЕВИЋ
ТРИО „ВИВАЧЕ“
Даница Вукелић
Кристина Ђорђевић
Нина Петровић
ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР

ИНСТРУМЕНТ
хармоника

КЛАСА

НАГРАДА

ПОЕНИ

Раде Соро

I

100.00

Јована Гацин

I

97.71

гитара

Бојан Ивановски

I

96.00

соло певање

Снежана Шипић

I

94.71

I

98.00

II

82.33

виолина

виолина
виолина
клавир

Јована Гацин
Мирослав Босанац
Емилија Миодраг
Диригент
Јелена Вукотић

ШКОЛА ЈЕ У УКУПНОМ ПЛАСМАНУ ОСВОЈИЛА I НАГРАДУ – 97.10 ПОЕНА
И ЗАУЗЕЛА СЈАЈНО 2. МЕСТО У РАНГУ СВИХ ШКОЛА УЧЕСНИЦА

УСПЕСИ УЧЕНИКА
8. МЕЂУНАРОДНО МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „ФАНТАСТ“ 2019.
13-16.05.2019. – Бечеј

Симеон Рангелов
I разред клавира, класа: Б. Милојковић
I награда (93 поена)
Алекса Крстић
V разред клавира, класа: А. Рашковић
I награда (97 поена)

МЕМОРИЈАЛ „АЦА ПАНИЋ“ 2019.
14-16.05.2019. – ОМШ „Стеван Христић“ Младеновац

Драгица Лалицки, V разред клавира, класа: С. Врањеш
I награда (100 поена)
Соња Николић, V разред клавира, класа: С. Врањеш
I награда (98 поена)
Дијана Глигоров, II разред соло певања, класа: С. Шипић
I награда (95 поена)
Катарина Матузовић, II разред соло певања, класа: С. Шипић
I награда (94 поена)
Анђелка Гобељић, I разред, класа: А. Буркерт

Лауреат (96 поена)
Михајло Јовић, I разред, класа: А. Буркерт
I награда (95 поена)
Дуо „Сестре Гобељић“ заједнички са МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац
(наша ученица Анђелка Гобељић, I разред флауте, класа: А. Буркерт)
Лауреат (98 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
II ФЕСТИВАЛ ГИТАРЕ „PANNONIA“
17.05.2019. – Панчево

Лазар Гаврило Трајковић, I разред, класа: Б. Ивановски
I1 награда (99.25 поена)
Сергеј Мисић, VI разред, класа: Б. Ивановски
II награда (91.50 поена)

6. ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МУЗИЧКО-ТЕОРИЈСКИХ
ДИСЦИПЛИНА „КОРНЕЛИЈЕ“
18.05.2019. – МШ „Станковић“ Београд

Катарина Таназовић, VI разред, класа: А. Лазаревић
дисиплина теорија музике – I награда (100 поена)

дисиплина солфеђо – I награда (95.32 поена)

XIV ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА „СТРИНГФЕСТ“ 2019.
18.05.2019. – Сремска Митровица

Милица Коцић
IV разред контрабаса, класа: М. Ранчић
I1 награда (95.67 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
ТАКМИЧЕЊЕ „МЛАДИ ВИРТУОЗ“ 2019.
22-28.05.2019. – ОМШ „Петар Коњовић“ Београд

Даница Вукелић
III разред виолине, класа: Ј. Гацин Станковић
I награда (98 поена)
Душан Ђурађ Ћушић
II разред клавира, класа: Б. Марјановић
I3 награда (99 поена)
Лазар Гаврило Трајковић
I разред гитаре, класа: Б. Ивановски
I1 награда (98.66 поена)
Дуо „Сестре Гобељић“ заједнички са МШ „Јосиф
Маринковић“ Вршац (наша ученица Анђелка
Гобељић, I разред флауте, класа: А. Буркерт)
I1 награда (100 поена)

IV МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА
„ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ“
25.05.2019. – МШ „Живорад Грбић“ Ваљево

Даница Вукелић
III разред виолине, класа: Ј. Гацин Станковић
I награда (99 поена)

УСПЕСИ УЧЕНИКА
I ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ „СКАЛА“
07.06.2019. – Брчко

Сава Илић, IV разред хармонике, класа: Р. Соро
I1 награда (96.67 поена)

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ МУЗИЧАРА
„ОХРИДСКИ БИСЕРИ“ 2019.
15.06.2019. – Охрид (Северна Макединија)

Ленка Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт
I награда (97.60 поена)
Маша Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт
I награда (96.60 поена)
Уна Цицварић, II разред, класа: А. Буркерт
I награда (95 поена)
Анђелка Гобељић, I разред, класа: А. Буркерт
I награда (93.80 поена)
Михајло Јовић, I разред, класа: А. Буркерт
I награда (93.60 поена)
Трио заједнички са МШ „Јосиф Маринковић“
Вршац (наши ученици Анђелка Гобељић и Михајло
Јовић, I разред флауте, класа: А. Буркерт)
II награда

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
„ПОНЕДЕЉКОМ У ЂОРЂЕВИЋУ“

Концертна делатност школе обједињена је серијалом „Понедељком у
Ђорђевићу” на коме наступају наши еминентни музичари, предавачи и
најуспешнији студенти и ученици. Имајући у виду да је наша сала једина
концертна сала на територији општине Звездара, настојимо да она буде
центар културно-музичких збивања и манифестација у оквиру наше
општине. Трудимо се да класичну музику приближимо и учинимо
доступном што већем броју становника у нашем окружењу.
Наше ангажовање у формирању овог серијала, школске 2003/04. године
нам је донело и Плакету СО Звездара, за допринос развоју концертнопедагошке делатности у оквиру наше општине.
У току школске 2018/19. године у оквиру серијала одржана су четири
концерта:

22.10.2018. – Концерт Триа „Покрет“ – Мадлен Стокић Васиљевић
(виолина), Милош Николић (кларинет), Маја Михић (клавир); (репертоар:
домаћи аутори – С. Божић, А. Дамњановић, С. Хофман, С. Савић, Т.
Милошевић и Д. Јовановић);
28.01.2019. – Концерт клавирског дуа – Марија Гођевац и Борко
Милојковић; (репертоар: Брамс, Дебиси, Шопен, Штраус и Шуберт);
04.02.2019. – Концерт наше бивше ученице, виолинисткиње Катарине
Мрвић уз клавирску сарадњу Наталије Младеновић; (репертоар: Бетовен,
Сен-Санс и Вијењавски);
13.05.2019. – Концерт наше бивше ученице, пијанисткиње Ане Родић;вића
(репертоар: Бах, Бетовен, Прокофјев и Шопен).

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
„ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ“

Пројекат „Вредне руке дарују вам звуке“ реализујемо у сарадњи са
основним школама са општине Звездара, са циљем буђења
интересовања за музику код ученика млађих разреда и подстицања
њиховог уписа у музичку школу.
У току школске 2018/19. године у оквиру пројекта одржано је пет
концерата/радионица:
24.10.2018. – ОШ „Вељко Дугошевић“ – Наступили ученици из класа: Е.
Миодраг, Б. Марјановић, М. Босанца, Д. Ђујића, Ј. Гацин и Ј. Вујновић.
14.11.2018. – ОШ „Јелена Ћетковић“ – Наступили ученици из класа: Ј. Гацин,
Л. Симић, М. Босанца, Н. Трбојевић и Ј. Вујновић.
12.12.2018. – ОШ „Иван Горан Ковачић“ – Наступили ученици из класа: Л.
Симић, М. Поповић, Н. Трбојевић, М. Босанца и Д. Ђујића.
13.03.2019. – ОШ „Десанка Максимовић“ – Наступили ученици из класа: Б,
Марјановић, Ј. Милојевић, М. Босанца, Ј. Вујновић, Ј. Гацин и Е. Миодраг.
15.05.2019. – ОШ „Ћирило и Методије“ – Наступили ученици из класа: М.
Босанца, А. Буркерта, Е. Миодраг, Л. Симић, Н. Трбојевић, Ј. Филотић и Д.
Ђујића.

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
„У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА“

Пројекат „У сусрет полетарцима" обједињује нашу сарадњу са
предшколским установама са општине Звездара. Попут пројекта за
основце, и овај пројекат има за циљ упознавање малишана са
класичном музиком и уопштено буђење њиховог интересовања за
музику, те подстицање њиховог евентуалног каснијег уписа у музичку
школу (припремни разред). Пројекат је започет школске 2017/18 године.
Програм се реализује кроз концерте/радионице наших ученика у
вртићима и упоредо кроз отворена врата за малишане и њихове
васпитаче у нашој школи, где деца присуствују настави и имају прилику
да се ближе упознају са инструментима.
О успешности овог пројекта најбоље говоре поклон цртежи малишана
(илустрације музицирања) које смо са поносом изложили у ходнику
наше школе и на нашој Фејсбук страници.
У току школске 2018/19. године у оквиру пројекта реализовано је 7
радионица/гостовања и 3 отворених врата:
27.09.2018. – Отворена врата за ПУ „Маштарије“
04.10.2018. – Отворена врата за ПУ „Драгуљче“
11., 18. и 25.10.2018. – Гостовања у ПУ „Киндергарден“
02.11.2018. – Концерт и радионица у ПУ „Маштарије“
20.11.2018. – Отворена врата за ПУ „Киндергарден“
28.11.2018. – Концерт и радионица у ПУ „Драгуљче“
23.01.2019. – Концерт и радионица у ПУ „Дуга“
27.03.2019. – Концерт и радионица у ПУ „Наша бајка“

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
„МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ“

И
ове
године
одржана
је
традиционална
радионица
за
малишане из предшколских установа
у оквиру „Дечје недеље“ – 03.10.2018.
Дугогодишњи
координатор
ове
манифестације
је
колегиница
Радмила Кнежевић, а овогодишња
тема радионице, у складу са темом
Дечје недеље била је „Музиком против
насиља“.

„ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ“

„Заједно смо бољи" је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу
наше школе са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд.
У току школске 2018/19. године у оквиру пројекта одржано је 4 концерта:
14.12.2018. – Традиционални концерт поводом Дана школе „Маринковић“ у
сали наше школе
18.03.2019. – Заједнички дувача и соло певача
15. И 16.04.2019. – Заједнички концерт гудача
29.05.2019. – Концерт ученика МШ „Маринковић“ у сали наше школе

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
„МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ“

„Музички времеплов" је пројекат сарадње наше школе са другим музичким
школама. У склопу пројекта протеклих година организовани су многобројни
концерти домаћих и гостујућих ученика и професора. Неке од школа са којима
смо сарађивали у оквиру овог пројекта су: МШ „Коста Манојловић“ Земун, МШ
„Вучковић”, МШ “Филип Вишњић“ Шид, МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, МШ
„Михаило Вукдраговић“ Шабац, МШ „Јован Бандур“ Панчево, МШ „Мокрањац“,
ШЗМТ Ћуприја, МШ „Војислав Лале Стефановић“ Ужице, MШ „Ватрослав
Лисински“ Београд, МШ „Станковић“ Београд, МШ „Јосип Славенски“ Београд...
У току школске 2018/19. године у оквиру пројекта реализовано је осам
заједничких концерата:
17.10.2018. – Заједнички концерт флаутиста са МШ „Живорад Грбић“ Ваљево и
МШ „Јосиф Маринковић“ Београд;
15.12.2018. – Заједнички концерт флаутиста са МШ „Коста Манојловић“ Земун;
28.12.2018. – Заједнички концерт трубача са МШ „Ватрослав Лисински“ Београд;
01.03.2019. – Заједнички концерт соло певача са МШ „Јосип Славенски“ Београд;
06.04.2019. – Пролећни концерт двотрскаша у МШ „Станковић“ Београд
(наступили ученици обое);
18.04.2019. – Концерт младих обоиста из 6 београдских музичких школа;
14.05.2019. – Заједнички концерт дувача у МШ „Ватрослав Лисински“ Београд;
23.05.2019. – Заједнички концерт у МШ „Војислав Лале Стефановић“ Ужице
(наступили ученици флауте и клавира).

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
„У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ“

Највреднији и најуспешнији ученици и ове године су добили прилику да
покажу резултате свог уложеног труда у оквиру пет традиционалних
новогодишњих концерата:
20.12.2018. – Концерт ученика стручног већа дувача
21.12.2018. – Концерт ученика соло певања, гитаре и хармонике
26.12.2018. – Концерт издвојеног одељења у Миријеву
27.12.2018. – Концерт ученика стручног већа гудача
28.12.2018. – Концерт ученика клавира и ТО

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
„СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА“

Школска слава је традиционално
обележена свечаном академијом у
сали школе 26.01.2019. Одржан је
свечани концерт уз обред резања
славског колача, а домаћин славе
Јелена Рајић доделила је Сребрњак
најуспешнијем ученику хармонике
Сави Илићу из класе Радета Сора.

„РАДОСТ ДАРИВАЊА“

Као школа увек тежимо да истичемо значај хуманитарног рада, па смо се тако у
протеклим годинама укључивали у низ пројеката хуманитарног карактера, а неке
од њих смо и самостално организовали (нпр. концерт за жртве земљотреса у
Краљеву 2010. године, концерт „За Тамару“ 2012. године, концерт за жртве
поплава у хотелу „Славија“ 2014, итд.).
Током школске 2018/19 године реализоване су следеће хуманитарне активности
у оквиру пројекта “Радост даривања“:
24.11.2018. – На иницијативу Савета родитеља, на челу са председницом
Наташом Бијелић, по трећи пут смо организовали хуманитарну манифестацију
“Саборовање у Ђорђевићу“, која је обухватила низ разноврсних активности
забавног, али истовремено и едукативног карактера (концерти ученика, филмска
пројекција, радионице, сликарски атеље, карикатуре, психолошки кутак,
рукотворине, слаткиши, итд.). Манифестација је реализована са циљем
сакупљања средстава за стварање што квалитетнијих услова за рад и
напредовање ученика у нашој школи (репарација инструмената, сређивање
школског простора, финансирање путовања ученика на такмичења, итд.).

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
Под слоганом «Другима на корист, себи на радост», кроз наше
«Саборовање» указујемо ученицима колико је важно да бринемо једни о
другима, па тако и да водимо рачуна о нашој школи, у којој сви проводимо
значајан део свог времена. Оснажујемо свакога од учесника да се искаже у
активностима које му најбоље леже, да кроз игру и дружење заједнички
учимо и напредујемо. На наше задовољство, гост Саборовања је ове године
био и председник ГО Звездара, господин Милош Игњатовић.

21.03.2019. – Посета колегинице Јелене Милојевић
Прихватилишту за децу Београда, поводом
пресељења и рођендана Прихватилишта. Деци и
васпитачима из прихватилишта уручен је свечани
позив на дружење, тзв. «КОМШИЈАЊЕ» у виду
плаката. На нашу велику радост, Прихватилиште се
одазвало позиву на дружење, па су тако били наши
специјални гости на прослави Дана школе
28.05.2019., где су деца из Прихватилишта имала
прилике да чују наш свечани концерт, да се
упознају са инструментима, али и да се друже са
нашим ученицима.

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
„У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ“

Традиционални циклус концерата ученика ове године је обухватио четири
концерта, а наступили су ученици свих стручних већа. На петом, завршном
концерту, наступили су првонаграђени ученици са овогодишњег Републичког
такмичења и Фестивала музичких и балетских школа Србије:
22.05.2019. – Концерт ученика хармонике, гитаре и соло певања
23.05.2019. – Концерт ученика клавира и ТО
24.05.2019. – Концерт ученика гудачког одсека
27.05.2019. – Концерт ученика дувачког одсека
28.05.2019. – Завршни концерт поводом Дана школе обележили су наступи
првонаграђених ученика са РТ и ФМБШС, а атмосферу су употпунили Хор и
Гудачки оркестар школе. У оквиру Завршног концерта, најуспешнијим
ученицима и њиховим наставницима традиционално су додељене
захвалнице и пригодни поклони (књиге за ученике и слике Душана Мишића,
родитеља наше школе, за наставнике). За крај концерта, наш колега Бојан
Ивановски представио је своју ауторску нумеру „Најбоља“ уз пратњу
школског хора. Посебно нам је драго да су гости наше прославе била и
деца из Прихватилишта за децу Београда, од којих смо на поклон добили
цртеже и књиге.

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ за школску 2018/2019. годину – Огњен Милојковић, VI
разред клавира, класа: Љубинка Плазинић – На РТ 2019. освојио је I2 награду,
такмичећи се у старијој категорији, са средњошколцима. Током протекле
школске године учествоваo је и на 11. Клавирском такмичењу „Славенски“
где је освојио звање Лауреата. Похвалу „Ученик генерације“ Огњен је
заслужио захваљујући изузетним резултатима које је постизао током
целокупног школовања – освојио је укупно 12 првих награда, 1 другу награду
и 4 звања Лауреата на разним такмичењима, међу којима су Републичко
такмичење и Фестивал музичких и балетских школа Србије, Такмичење
„Млади виртуоз“, Меморијал „Милош Петровић“ у Јагодини, Међународно
такмичење „Даворин Јенко“, „Шопен фест“, Такмичење „Бинички“
и
Такмичење „Славенски“, где је у два наврата добио и Награду за најбоље
изведену етиду (2013. и 2017. године). Посебно ваља истаћи звања Лауреата
на РТ 2017., са освојених максималних 100 поена, као и звања Лауреата на
Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ 2014. и Такмичењу „Славенски“
(2017. и 2018. године). Поред бројних признања на клавиру, освојио је и прву
награду на такмичењу из солфеђа „Бинички“ 2015.

Неда Маријан, VI разред клавира, класа: Марина Поповић – На РТ 2019.
освојила је I награду, а током протекле школске године освојила је још две
прве награде на 11. Клавирском такмичењу „Славенски“ и 9. Такмичењу
„Бинички“. Током целокупног школовања, Неда је постизала значајне
резултате, освојивши укупно 11 првих и 3 друге награде на разним
такмичењима, међу којима су Републичко такмичење музичких и балетских
школа Србије, Међународно пијанистичко такмичење „Славенски“ у Новом
Саду, Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу, Међународно
музичко такмичење „Фантаст“ у Бечеју, Фестивал „Исидор Бајић“ у Новом
Саду, Такмичење „Бинички“, Клавирско такмичење „Славенски“. Поред
успеха на клавиру, освајала је и прве награде на такмичењима из солфеђа
(„Бинички“ 2016. и 2017).
Илија Пауновић, I разред клавира, класа: Иван Љуба – На РТ 2019. освојио је I
награду.
Маша Вуковић, II разред обое, класа: Емоке Гњатовић – На РТ 2019. освојила
је I награду.
Андрија Ћосић, I разред трубе, класа: Вук Дајић – На РТ 2019. освојио је I
награду, а током протекле школске године освојио је и прву награду на XIX
Меморијалу „Душан Протић“.

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
Гаврило Јанковић, II разред трубе, класа: Вук Дајић – На РТ 2019. освојио је I
награду.
Ленка Оршолић, II разред флауте, класа: Александар Буркерт – На РТ 2019.
освојила је I награду, а током протекле школске године освојила је још 7
првих награда на следећим такмичењима – 3. Међународном фестивалу
„Lady Wind“ у Панчеву, 6. Интернационалном фестивалу „Охрид те сакам“ у
Македонији, 21. Међународним сусретима флаутиста „Тахир Куленовић“ у
Ваљеву, 16. Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, II Међународном
такмичењу флаутиста „Миодраг Азањац“, Интернационалном такмичењу
младих музичара „Охридски бисери“ и XVI Такмичењу дрвених дувача у
Пожаревцу, где је однела победу у својој категорији. Поред солистичких
успеха, заједно са својом сестром Машом и Ансамблом „Flautissti“ освојила
је два звања Лауреата – на 21. Међународним сусретима флаутиста „Тахир
Куленовић“ и II Међународном такмичењу камерне музике „Оливера
Ђурђевић“.
Маша Оршолић, II разред флауте, класа: Александар Буркерт – На РТ 2019.
освојила је I награду, а током протекле школске године освојила је још 6
првих награда – на 3. Међународном фестивалу „Lady Wind“ у Панчеву, 6.
Интернационалном фестивалу „Охрид те сакам“ у Македонији, 21.
Међународним сусретима флаутиста „Тахир Куленовић“ у Ваљеву, 16.
Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, XVI Такмичењу дрвених дувача у
Пожаревцу и Интернационалном такмичењу младих музичара „Охридски
бисери“. На II Међународном такмичењу флаутиста „Миодраг Азањац“
освојила је другу награду. Велики успех постигла је и на пољу камерне
музике, где је заједно са својом сестром Ленком и Ансамблом „Flautissti“
освојила два звања Лауреата – на 21. Међународним сусретима флаутиста
„Тахир Куленовић“ и II Међународном такмичењу камерне музике „Оливера
Ђурђевић“.
Нина Јаковљевић, II разред соло певања, класа: Снежана Шипић – На РТ
2019. понела је звање Лауреата у својој категорији, а на ФМБШС у Параћину
освојила је I награду. Током протекле школске године, наступила је и на 8.
Такмичењу „Српска соло песма“ у Младеновцу, где је освојила другу
награду.
Сергеј Мисић, VI разред гитаре, класа: Бојан Ивановски – На ФМБШС у
Параћину освојио је I награду, а током протекле школске године наступио је
и на II Фестивалу гитаре „Pannonia“ у Панчеву, где је освојио другу награду. На
основу остварених изузетних резултата током школовања, Сергеј је заслужио
похвалу „Најуспешнији ученик прве генерације издвојеног одељења у
Миријеву“. Освојио је укупно 6 првих, 2 друге награде и једно звање Лауреата
на разним такмичењима, међу којима су Републичко такмичење и Фестивал
музичких и балетских школа Србије, „Classic Art“ фестивал гитаре, Фестивал
гитаре „Pannonia“ и Такмичење „Млади виртуоз“, где је 2015. био Лауреат за
целу дисциплину гитаре. Као значајан успех истиче се и високо треће место
у међународној конкуренцији на „Guitar Art“ фестивалу 2017.

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
Сава Илић, IV разред хармонике, класа: Раде Соро – На ФМБШС у Параћину
освојио је I награду са максималних 100 поена. Током протекле школске
године наступио је и на Интернационалном такмичењу „Accordion Days“ у
Прагу (Чешка), на 7. Интернационалном фестивалу хармонике „МЕХФЕСТ“ у
Београду, као и на Интернационалном фестивалу музике „Скала“ у Брчком –
на сва три такмичења однео је победу у својој категорији.

Даница Вукелић, III разред виолине, класа: Јована Гацин Станковић – На
ФМБШС у Параћину освојила је две I награде – једну као солиста, а другу као
члан Триа „Vivace“, заједно са Кристином Ђорђевић и Нином Петровић.
Током протекле школске године освојила је још 4 прве награде – на XIX
Меморијалу „Душан Протић“, IV Отвореном школском такмичењу гудача
„Владимир Ђорђевић“, Такмичењу „Млади виртуоз“ и 4. Међународном
такмичењу гудача „Златне степенице“ у Ваљеву. Наступила је и на Смотри
музичких талената у Сремским Карловцима, где је заузела пето место међу
свим ученицима гудачких инструмената. Поред солистичких успеха, у оквиру
Триа „Vivace“ освојила је још једну прву награду на II Међународном
такмичењу камерне музике „Оливера Ђурђевић“.
Кристина Ђорђевић, III разред виолине, класа: Мирослав Босанац – На
ФМБШС у Параћину, као члан Триа „Vivace“, заједно са Даницом Вукелић и
Нином Петровић, освојила је I награду. Током протекле школске године, у
оквиру истог триа освојила је и прву награду на II Међународном такмичењу
камерне музике „Оливера Ђурђевић“, а као солиста, освојила је прву
награду на IV Отвореном школском такмичењу гудача „Владимир Ђорђевић“.
Нина Петровић, IV разред клавира, класа: Емилија Миодраг – На ФМБШС у
Параћину, као члан Триа „Vivace“, заједно са Даницом Вукелић и Кристином
Ђорђевић, освојила је I награду. Током протекле школске године, у оквиру
истог триа освојила је и прву награду на II Међународном такмичењу
камерне музике „Оливера Ђурђевић“.
НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ
Љубинка Плазинић, наставник клавира – Њен ученик Огњен Милојковић, на
основу постигнутих изузетних резултата у току целокупног школовања,
заслужио је похвалу „Ученик генерације“ за школску 2018/2019. годину. Поред
Огњенове високе прве награде на овогодишњем РТ и звања Лауреата на 11.
Клавирском такмичењу „Славенски“, још двоје њених ученика, Миа
Радосављевић и Андреја Урошевић, су током протекле школске године
освојили прве награде на 9. Такмичењу „Бинички“.
Марина Поповић, наставник клавира – Њена ученица Неда Маријан постигла
је завидан резултат, освојивши прву награду на овогодишњем РТ. Поред тога,
током протекле школске године, освојила је још 2 прве награде – на 11.
Клавирском такмичењу „Славенски“ и на 8. Такмичењу „Бинички“.

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
Иван Љуба, наставник клавира – Његов ученик првог разреда, Илија
Пауновић, остварио је велики успех, освојивши прву наргаду на
овогодишњем РТ.
Емоке Гњатовић, наставник обое – Њена ученица Маша Вуковић постигла је
одличан резултат, освојивши прву награду на овогодишњем РТ. Поред Маше,
још два њена ученика, Милан Вуковић и Филип Миловић, освојили су друге
награде на РТ.
Вук Дајић, наставник трубе – На овогодишњем РТ његови ученици Гаврило
Јанковић и Андрија Ћосић постигли су одличан успех, освојивши прве
награде, док је Урош Владимировић освојио другу награду. Поред тога, током
протекле школске године, Андрија Ћосић је освојио и прву награду на XIX
Меморијалу „Душан Протић“.
Александар Буркерт, наставник флауте – На овогодишњем РТ, његове
ученице Ленка и Маша Оршолић, освојиле су прве награде, док је Уна
Цицварић освојила другу награду. Поред РТ, током протекле школске године,
његови ученици су учествовали на још 13 такмичења у Србији и иностранству,
међу којима су: 3. Међународни фестивал „Lady Wind“ – Панчево, 6.
Интернационални фестивал „Охрид те сакам“ – Македонија, 21.
Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“ – Ваљево,
16.
Међународно такмичење „Даворин Јенко“, XIX Меморијал „Душан Протић“,
IV Интернационални фестивал музике „Примавера“ – Бијељина, II
Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“, II
Међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“, XVI Такмичење
дрвених дувача – Пожаревац, 17. Интернационални фестивал МШ „Петар
Стојановић“ Уб, Меморијал „Аца Панић“ – Младеновац, Такмичење „Млади
виртуоз“ и Интернационално такмичење младих музичара „Охридски
бисери“ у Македонији. Осим поменуте три ученице другог разреда, на
такмичењима су учествовали и ученици првог разреда – Анђелка Гобељић и
Михајло Јовић. На поменутих 13 такмичења ученици из његове класе укупно
су освојили још 40 награда, што као солисти, што у оквиру камерних
ансамбала (5 Лауреата, 28 првих и 7 других награда). Посебно ваља истаћи
успех Ансамбла „Flautissti“ који је формиран током Зимске школе проф.
Буркерта, од ученика I и II разреда наше школе и МШ „Коста Манојловић“
Земун. Ансамбл је два пута освојио звање Лауреата – на Сусретима
флаутиста у Ваљеву и на Такмичењу „Оливера Ђурђевић“.
Снежана Шипић, наставник соло певања – Њена ученица Нина Јаковљевић
остварила је изузетан резултат, освојивши звање Лауреата на овогодишњем
РТ и прву награду на ФМБШС у Параћину. Поред Нине, током протекле
школске године такмичиле су се и Катарина Матузовић и Дијана Глигоров.
Ученице су наступиле на још 3 такмичења – 8. Такмичењу „Српска соло
песма“ у Младеновцу, 17. Интернационалном фестивалу МШ „Петар
Стојановић“ Уб и Меморијалу „Аца Панић“ у Младеновцу, где су укупно
освојиле 6 награда (3 прве, 1 другу и 2 треће).

ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ
Бојан Ивановски, наставник гитаре – Његов ученик Сергеј Мисић, остварио је
велики успех, освојивши прву награду на ФМБШС у Параћину, а на основу
изузетних резултата током целокупног школовања заслужио је похвалу
„Најуспешнији ученик прве генерације издвојеног одељења у Миријеву“.
Поред тога, током протекле школске године његови ученици учествовали су и
на Фестивалу гитаре „Pannonia“ у Панчеву, где је Сергеј освојио другу
награду, док је ученик првог разреда, Лазар Гаврило Трајковић, однео победу
у својој категорији. Лазар је био победник категорије и на такмичењу „Млади
виртуоз“.

Раде Соро, наставник хармонике – Његов ученик Сава Илић постигао је
изузетан успех, освојивши прву награду са максималних 100 поена на
ФМБШС у Параћину. Током протекле школске године, његови ученици
освојили су још 4 прве награде – на Интернационалном такмичењу
„Accordion Days“ у Прагу (Чешка), као и на Интернационалном фестивалу
музике „Скала“ у Брчком, Сава је однео победу у својој категорији. На 7.
Интернационалном фестивалу хармонике „МЕХФЕСТ“ Сава је такође био
првопласирани у својој категорији, а још један ученик првог разреда, Јован
Вукадиновић, освојио је прву награду.
Јована Гацин Станковић, наставник виолине – Њена ученица Даница Вукелић
остварила је двоструки успех на ФМБШС у Књажевцу, освојивши прву
награду и као солиста и у оквиру Триа „Vivace“. Са истим триом освојила је
прву награду и на II Међународном такмичењу камерне музике „Оливера
Ђурђевић“. Током протекле школске године Даница је наступила и на
Смотри музичких талената у Сремским Карловцима, где је заузела пето
место међу гудачима, а освојила је још 4 прве награде – на XIX Меморијалу
„Душан Протић“, Такмичењу „Млади виртуоз“, 4. Међународном такмичењу
гудача „Златне степенице“ у Ваљеву и IV Отвореном школском такмичењу
гудача „Владимир Ђорђевић“, на ком су наступиле још две Јованине ученице
– Емилија Ћирић (I награда) и Маша Палигорић (II наградa).

Мирослав Босанац, наставник виолине – Његова ученица Кристина Ђорђевић,
остварила је велики успех као члан Триа „Vivace“, освојивши прву награду на
ФМБШС у Параћину, а са истим триом освојила је прву награду и на II
Међународном такмичењу камерне музике „Оливера Ђурђевић“. Осим
успеха на пољу камерне музике, његове ученице су током протекле школске
године наступале и као солисти у оквиру IV Отвореног школског такмичења
гудача „Владимир Ђорђевић“, где су освојиле 3 прве (Кристина Ђорђевић,
Сара Ценић и Јоана Субић) и 1 другу награду (Миа Кричак).
Емилија Миодраг, наставник клавира – Њена ученица Нина Петровић,
остварила је велики успех као члан Триа „Vivace“, освојивши прву награду на
ФМБШС у Параћину, а са истим триом освојила је прву награду и на II
Међународном такмичењу камерне музике „Оливера Ђурђевић“. Поред
Нининих успеха у оквиру камерног ансамбла, током протекле школске
године солистички је наступила Емилијина ученица Ана Лаковић и освојила
другу награду на VI Међународном пијанистичком такмичењу у Смедереву.

САРАДЊЕ
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Наша школа се увек радо одазива позивима различитих институција са
територије општине Звездара. Тако је успешна сарадња са локалном
заједницом обележила и ову школску годину:

16.10.2018. – У оквиру прославе Дана општине Звездара у УК Вук награђени
ученици и наставници, који су освајали награде на такмичењима
републичког ранга током протекле школске године;
27.12.2018. – Гостовање наших ученика у вртићу „Сунчица“ (координатор
сарадње је колегиница Радмила Кнежевић, уз помоћ колегинице Марије
Родић,);
11.04.2019. – Наступ хора и оркестра на отварању Националног конгреса
здравствених радника „О садашњости за будућност“ у Скупштини града у
организацији Удружења здравствених радника Србије „ЕСКУЛАП“;
24.05.2019. – Наступ гудачког квартета у оквиру манифестације „Розенбал“ у
вртићу „Сунчица“ (координатор Радмила Кнежевић, уз помоћ Јелене Рајић)
28.06.2019. – Додела признања Ученик генерације у ГО Звездара – награду
примио Огњен Милојковић, класа: Љ. Плазинић, а наступили Сава Илић
(хармоника, класа: Р. Соро) и бивша ученица Катарина Мрвић (виолина)

САРАДЊЕ
САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

И током школске 2017/18 године интензивно смо сарађивали са различитим
удружењима и установама културе („Пријатељи деце Звездаре“, УК „Вук“,
Волонтерски сервис Звездаре, Библиотека „Мома Димић“ Миријево,
Књижевни клуб „Мала птица“, Библиотека „Бранко Миљковић“, Удружење
гудачких педагога Србије ESTA, итд.). Реализоване су бројне активности у
којима су наши ученици и наставници узели учешће:
25.09.2018. – „Дани сениора“ у организацији Волонтерског сервиса Звездаре
– наступ две ученице на отварању манифестације;
26.09.2018. – Концерт хора „Врачарски солисти“ са диригентом Амалијом
Милаковић одржан у нашој школи у оквиру „Дана сениора“
08-11.10.2018. – “Момини дани” – наступи наших ученика током 4 вечери
трајања манифестације у библиотеци „Мома Димић“ у Миријеву
14.12.2018. – Новогодишњи концерт КУД „Свети Сава“ у ДКЦ – наступ нашег
гудачког оркестра са диригентом Јеленом Вукотић
22.12.2018 – Концерт Дечје филхармоније – учешће наше ученице кларинета
27.02.2019. – „Класика у посети“ – наступ ученица клавира из класе М.
Ковачевић у специјалној ОШ „Нови Београд“, пројекат у сарадњи са
Удружењем љубитеља музике „Klassikum“
11-15.03.2019. – Мајсторски курс Милана Карановића (виолончело) у
орзанизацији „Мастерарт академије“ одржан у нашој школи
22.04.2019. – Наступ ученица соло певања у Галерији 73 на Бановом брду
14.05.2019. – „Музика у музеју“ – Концерт ученика контрабаса из класе М.
Ранчић у Музеју Народног позоришта у оквиру пројекта МШ „Јосиф
Маринковић“ Београд
02.06.2019. – Годишњи концерт вокалне радионице „Бистрик“ на КНУ – наступ
наше ученице виолине у својству солисте
13.06.2019. – Концерт Дечје филхармоније у Сарајеву – учешће две ученице
виолине

САРАДЊЕ
Сарадња са организацијом „Пријатељи деце Звездаре“:
01.10.2018. – Наступ две ученице на отварању „Дечје недеље“ у библиотеци
„Бранко Миљковић“
12.12.2018. – ДЕМУС – општинско такмичење за најраспеваније одељење
(жири: К. Врачар, Р. Кнежевић)
27.12.2018. – Празнична манифестација „Трг бајки“ у организацији
„Пријатеља деце Звездаре“ на тргу испред УК „Вук“ – концерт наших солиста
и Хорића школе
27.02.2019. – ДЕМУС – општинско такмичење соло певача и малих вокалних
састава (жири: К. Врачар, С. Шипић, Р. Кнежевић)
20.03.2019. – ДЕМУС – општинско такмичење група певача, малих
инструменталних састава и оркестара (жири: Р. Кнежевић)

Сарадња са ESTA удружењем гудачких педагога Србије:
04. и 05.06.2019. – Мајсторски курсеви виолoнчела Немање Станковића и
Сандре Белић одржани у нашој школи

САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

22.01.2019. – Концерт студената виоле ФМУ Београд из класе проф. Н.
Марјановића и Д. Млађеновића
03.06.2019. – Концерт дуа – Наташа Петровић (виола, ФИЛУМ Крагујевац) и
Бојана Шумањски (клавир ФМУ Ниш)

САРАДЊЕ
САРАДЊА СА ЗМБШС

Сарадња за Заједницом музичких и балетских школа Србије током школске
2018/19 редовно је реализована кроз учешће наших ученика на концертима
Секција београдских музичких школа:
Клавир
22.11.2018. – Концерт секције у МШ „Јосип Славенски“ – наступили Алекса
Крстић, класа: Ана Рашковић и Огњен Милојковић, класа: Љубинка Плазинић
10.12.2018. – Концерт секције у МШ „Станковић“ – наступио Огњен Милојковић,
класа: Љубинка Плазинић
18.01.2019. – Концерт секције у МШ „Даворин Јенко“ – наступиле Нина
Плавшић, класа: Марина Поповић и Милица Митровић и Дајана Станић, класа:
Милица Ковачевић
04.03.2019. – Концерт секције у МШ „Ватрослав Лисински“ – наступиле Нина
Плавшић и Неда Маријан, класа: Марина Поповић
18.05.2019. – Концерт секције у МШ „Коста Манојловић“ Земун – наступиле
Нина Плавшић, класа: Марина Поповић и Соња Николић, класа: Сара Врањеш
01.06.2019. – Концерт секције на ФМУ Београд – наступиле Драгица Лалицки и
Соња Николић, класа: Сара Врањеш
Флаута
07.12.2018. – „Флаутијада“ у МШ „Јосип Славенски“ – наступила Ума Попадић,
класа: Јелена Вујновић
Виола
14.05.2019. – Концерт „Вече београдских виолиста“ у ОМШ „Владимир
Ђорђевић“ – наступили Матеј Станковић и Лука Мијушковић, класа: Јелена
Вукотић

Хармоника:
05.06.2019. – Концерт ученика хармонике београдских музичких школа у МШ
„Станислав Бинички“ – наступио Сава Илић, класа: Раде Соро

САРАДЊЕ
САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ

Током школске 2018/19 године остварили смо значајан број акивности у
оквиру сарадње са иностраним институцијама и појединцима:
25.09.2018. – Имали смо задовољство да угостимо проф. Гарета МекЛернона
из Лондона, који је одржао Мајсторски курс тона и артикулације за
флаутисте. Ово гостовање реализовано је у сарадњи са Асоцијацијом
флаутиста Србије „Миодраг Азањац“, а пратила га је и продајна изложба
флаута у сарадњи са Music Media Centrom и фирмом „Daminelli Pietro” из
Словеније.
29.09.2018. – У сали наше школе одржана је несвакидашња „Радионица
савремене импровизације“ за ученике дувачких инстумената, коју је водио
проф. Матеј Бундерла (Аустрија/Словенија).
02.04.2019. – Реализовали смо једнодневни мајсторски курс флауте проф.
Матеја Зупана, редовног професора Музичке академије у Љубљани, такође
у сарадњи са Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг Азањац“
18-21.06.2019 – Наша школа је ове године по други пут помогла организацију
Међународног Обоа Феста, који је реализован у Свечаној сали наше школе.
У оквиру овогодишњег фестивала едукације су између осталих држали
Francesco Di Rosa – соло обоиста оркестра Националне академије „Santa
Cecilia“ из Рима и Gábor Dienes – професор на Музичкој академији „Франц
Лист“ из Будимпеште.

ЗИМСКЕ и ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ
Током школске 2018/19 године наши наставници реализовали су три
зимске и једну летњѕ школу:
05-11.02.2019. – Реализована је Зимска школа флауте Александра
Буркерта у сали школе, чији је најзначајнији резултат формирање
ансамбла „Flautissti“ од ученика I и II разреда флауте из наше школе и МШ
„Коста Манојловић“ Земун, који је у наставку школске године постигао
значајне успехе на такмичењима.
06-09.02.2019. – Реализована је Зимска школа оркестра у сали школе у
склопу припрема за ФМБШС, у реализацији су поред диригента Јелене
Вукотић активно учествовале и колегинице Јелена Рајић (руководилац
стручног већа гудача) и Радмила Кнежевић (наставник виолончела).

18-24.02.2019. – Зимска школа виолине Николе Бурсаћа, под називом
„Учимо да вежбамо“ реализована је ове године је по трећи пут на Гучеву за
ученике његове класе.
26-31.08.2019. – Реализована је Рачанска летња школа флауте Александра
Буркерта у Рачи Крагујевачкој

ТАКМИЧЕЊА

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА
28.03.2019.
I РАЗРЕД
Емилија Ћирић, виолина, класа: Ј. Гацин – I награда (98.5 поена)
Петра Јовановић, виолончело, класа: Р. Кнежевић – I награда (98.2 поена)
Милица Васиљевић, виолина, класа: Н. Бурсаћ – I награда (97.8 поена)
Дариа Ђорђевић, виолина, класа: Ј. Гацин – I награда (96.5 поена)
Андреа Петронијевић, виолончело, класа: Р. Кнежевић – I награда (96 поена)
Ангелина Здујић, виолончело, класа: Р. Кнежевић – I награда (95.8 поена)
Катарина Поповић, виолина, класа: М. Босанац – I награда (93.8 поена)
Олга Станковић, виолончело, класа: Р. Кнежевић – I награда (93.7 поена)
Катарина Јанић, виолина, класа: Н. Бурсаћ – I награда (92.1 поена)

II РАЗРЕД
Петар Стојиљковић, виолина, класа: Ј. Рајић – I награда (97.3 поена)
Сара Ценић, виолина, класа: М. Босанац – I награда (96.8 поена)
Андрија Ковачевић, виолина, класа: Ј. Залар – I награда (96.1 поена)
Јоана Субић, виолина, класа: М. Босанац – I награда (94.2 поена)
Миа Кричак, виолина, класа: М. Босанац – I награда (94.1 поена)
Тања Цар, виолина, класа: Ј. Гацин – I награда (93.6 поена)
Кристина Матић, виолина, класа: С. Лазаревић – I награда (92.7 поена)
Љубица Шушњар, виолончело, класа: Р. Кнежевић – I награда (90.1 поена)
III РАЗРЕД
Кристина Ђорђевић, виолина, класа: М. Босанац – I награда (99.3 поена)
Димитрије Илијев, виолина, класа: Л. Кованџић – I награда (96.3 поена)
Владана Кенић, виолина, класа: С. Лазаревић – I награда (95.5 поена)
Емилија Видицки, виолина, класа: С. Лазаревић – I награда (93.3 поена)
Вида Лазовић, виолина, класа: С. Лазаревић – I награда (92.7 поена)
Леа Марић, виолина, класа: М. Босанац – I награда (92.3 поена)
Александра Јевтић, виолина, класа: М. Босанац – II награда (88.7 поена)
IV РАЗРЕД
Ана Сокач, виолина, класа: Ј. Рајић – I награда (99.1 поена)
Тара Петровић, виолина, класа: С. Лазаревић – I награда (91.6 поена)
Маја Струнић, виолина, класа: М. Босанац – II награда (89.7 поена)
V РАЗРЕД
Матеј Станковић, виола, класа: Ј. Вукотић – I награда (98.1 поена)
Маша Палигорић, виолина, класа: Ј. Гацин – I награда (92.6 поена)
Ирина Анђић, виолина, класа: С. Лазаревић – I награда (91.3 поена)
Аница Шобот, виолина, класа: М. Босанац – II награда (88.1 поена)
VI РАЗРЕД
Матија Миљковић, виолина, класа: С. Лазаревић – I награда (95.2 поена)
Павле Перић, виолина, класа: С. Лазаревић – I награда (90.2 поена)

ТАКМИЧЕЊА

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ
КЛАВИРСКО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

17.05.2019.
I РАЗРЕД
Хана Андрић, класа: А. Рашковић – I награда (100 поена)
Страхиња Јовановић, класа: Е. Миодраг – I награда (100 поена)
Јана Костић, класа: С. Врањеш – I награда (100 поена)
Теодора Крнетић, класа: Л. Симић – I награда (100 поена)
Стела Никовић, класа: Л. Симић – I награда (100 поена)
Симеон Рангелов, класа: Б. Милојковић – I награда (100 поена)
II РАЗРЕД
Душан Ђурађ Ћушић, класа: Б. Марјановић – I1 награда (99 поена)
Нина Плавшић, класа: М. Поповић – I2 награда (98 поена)
Јана Нинић, класа: М. Ковачевић – I3 награда (97 поена)
III РАЗРЕД
Наталија Левајац, класа: С. Врањеш – I1 награда (99 поена)
Зоја Блажина, класа: М. Поповић – I2 награда (97 поена)
Матеа Јовановић, класа: А. Рашковић – I3 награда (96 поена)
Марија Станојловић, класа: А. Рашковић – I4 награда (95 поена)
IV РАЗРЕД
Ана Лаковић, класа: Е. Миодраг – I1 награда (98 поена)
Анђела Мишић, класа: Е. Миодраг – I2 награда (97 поена)
Тијана Зилџић, класа: М. Поповић – I3 награда (90 поена)
V РАЗРЕД
Ема Ђуран, класа: М. Ковачевић – I награда (100 поена)
Драгица Лалицки, класа: С. Врањеш – I награда (100 поена)
Соња Николић, класа: С. Врањеш – I награда (100 поена)
VI РАЗРЕД
Катарина Таназовић, класа: Д. Плазинић – I1 награда (100 поена)
Лазар Стојиљковић, класа: С. Врањеш – I2 награда (98 поена)
Катарина Абрамовић, класа: А. Рашковић – I3 награда (97 поена)
Мила Манчић, класа: А. Рашковић – I3 награда (97 поена)

ТАКМИЧЕЊА

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ
IV ОТВОРЕНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
17.04.2019.
Већ четврту годину заредом наше стручно веће гудача реализује
Отворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“, са циљем
подстицања сарадње и размене искустава са другим музичким
школама и омогућавања ученицима да вреднују свој рад у ширем
контексту, у поређењу са вршњацима из других музичких школа, а
додатни циљ је и чување успомене на стваралаштво овог великог
музичара чије име носи наша школа.

На овогодишњем такмичењу наступило је укупно 39 такмичара из 8
школа. Нашу школу је представљало 17 ученика, који су остварили
следећи пласман:
I РАЗРЕД
Ангелина Рајић, контрабас, класа: М. Ранчић – I2 награда (99.57 поена)
Емилија Ћирић, виолина, класа: Ј. Гацин – I6 награда (96.71 поена)
Олга Станковић, виолончело, класа: Р. Кнежевић – I7 награда (96.14 поена)
II РАЗРЕД
Јоана Субић, виолина, класа: М. Босанац – I3 награда (95.71 поена)
Сара Ценић, виолина, класа: М. Босанац – I5 награда (95.14 поена)
Миа Кричак, виолина, класа: М. Босанац – II1 награда (92 поена)
III РАЗРЕД
Кристина Ђорђевић, виолина, класа: М. Босанац – I2 награда (97.57 поена)
Даница Вукелић, виолина, класа: Ј. Гацин – I3 награда (97.57 поена)
Вида Лазовић, виолина, класа: С. Лазаревић – II1 награда (93.14 поена)
Владана Кенић, виолина, класа: С. Лазаревић – II2 награда (91.86 поена)
IV РАЗРЕД
Милица Коцић, контрабас, класа: М. Ранчић – Лауреат (99.43 поена)
Ана Сокач, виолина, класа: Ј. Рајић – I2 награда (97.14 поена)
Тара Петровић, виолина, класа: С. Лазаревић – II2 награда (87.86 поена)
V РАЗРЕД
Матеј Станковић, виола, класа: Ј. Вукотић – Лауреат (98.14 поена)
Маша Палигорић, виолина, класа: Ј. Гацин – II1 награда (91.14 поена)
Ирина Анђић, виолина, класа: С. Лазаревић – II2 награда (88.43 поена)
VI РАЗРЕД
Матеј Станковић, виолина, класа: Н. Бурсаћ – II1 награда (93.71 поена)
Као награду за најперспективнијег учесника такмичења, Даница Вукелић,
III разред виолине у класи Ј. Гацин, добила је на коришћење инструмент
мајсторске израде у трајању од годину дана (3/4 виолину).

ТАКМИЧЕЊА

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ
II МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ
„ОЛИВЕРА ЂУРЂЕВИЋ“
29 и 30.03.2019.
Ове године смо по други пут организовали међународно такмичење за
камерну музику, са циљем промовисања младих музичких талената и
афирмације камерне музике, а уједно у знак сећања на цењеног
педагога и извођача – проф. Оливеру Ђурђевић.
Такмичење привлачи све већу пажњу, ове године наступило је укупно 36
ансамбала, а заступљени су били учесници из Србије, Хрватске, Босне
и Херцеговине и Аустрије. Учествовало је укупно 12 музичких школа и 6
факултета. Новчане награде за најуспешније ансамбле и њихове
педагоге донирала је породица проф. Оливере Ђурђевић, а укупан
наградни фонд износио је 200.000 динара.
Веома смо поносни на чињеницу да је нашу школу ове године
представљало чак 5 ансамбала, који су остварили следеће успехе:
Ансамбл „Flautissti“ заједнички са МШ „Коста Манојловић“ Земун,
педагог: А. Буркерт – Лауреат (100 поена)
Дуо „Сестре Гобељић“ заједнички са МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац,
педагог: А. Буркерт – I2 награда (96.33 поена)
Клавирски дуо „Весели прстићи“, педагог: М. Ковачевић – I2 награда
(99.67 поена)
Трио „Vivace“, педагози: Ј. Гацин, М. Босанац и Е. Миодраг – I4 награда
(97.33 поена)
Трио „Фантастико“, педагози: Ј. Залар и М. Ковачевић – II1 награда (92.67
поена)

ТАКМИЧЕЊА

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ
II МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА
„МИОДРАГ АЗАЊАЦ“
30.03.-01.04.2019.
У протеклој школској години по други пут смо организовали и
међународно такмичење флаутиста, са циљем промовисања
младих музичких талената и квалитетних педагога, размене искустава
међу школама у региону, а уједно у знак сећања на врсног уметника
и педагога – проф. Миодрага Азањца.
И ово такмичење поново је привукло велики број кандидата, чак 80
учесника из 26 школа, из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и
Херцеговине и Македоније. Током такмичења организована је и
продајна изложба флаута у сарадњи са Music Media Centrom и
фирмом Daminelli Pietro из Словеније, која је изазвала високо
интересовање посетилаца. Нашу школу представљало је 8
такмичара, који су остварили следеће резултате:
Анђелка Гобељић, I разред, класа: А. Буркерт – Лауреат (100 поена)
Дуња Хрњаз, I разред, класа: Ј. Вујновић – I6 награда (96 поена)
Ленка Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт – I5 награда (95.67 поена)
Уна Цицварић, II разред, класа: А. Буркерт – I6 награда (95 поена)
Маша Оршолић, II разред, класа: А. Буркерт – II1 награда (94 поена)
Ума Попадић, III разред, класа: Ј. Вујновић – II9 награда (89.67 поена)
Нађа Костић, I разред, класа: М. Микетић – II11 награда (85.5 поена)
Лила Прерадовић, I разред, класа: М. Микетић – II6 награда (85 поена)

ШКОЛА У МЕДИЈИМА
Континуираном сарадњом са ТВ и радио станицама и новинским кућама
трудимо се да наши најталентованији ученици и значајни пројекти које
школа реализује добију адекватну медијску пажњу. Све важне активности
током школске 2018/19 године редовно су пратили и новинари ГО Звездара,
постављајући вести на сајт општине и информишући остале медије.
10.11.2018. – „Време спорта и разоноде“ Радио Београд 1 – гостовање Саве
Илића, IV разред хармонике, класа: Р. Соро
18.03.2019. – „Водич за родитеље“ Студио Б (935. епизода) – Прилог о упису у
Основну музичку школу „Владимир Ђорђевић“
02.04.2019. – „Баш супер клинци“ Дечија ТВ (15. епизода) – Ленка и Маша
Оршолић, II разред флауте, класа: А. Буркерт
17.05.2019. – „Баш супер клинци“ Дечија ТВ (21. епизода) – Даница Вукелић, III
разред виолине, класа: Ј. Гацин Станковић
11.06.2019. – „Баш супер клинци“ Дечија ТВ (25. епизода) – Сава Илић, IV
разред хармонике, класа: Р. Соро
25.06.2019. – „Баш супер клинци“ Дечија ТВ (27. епизода) – Лазар Гаврило
Трајковић, I разред гитаре, класа: Б. Ивановски
Сви наведени прилози доступни су на сајту наше школе у оквиру видео
галерије, као и на Фејсбук страници школе.

ДОДАТАК
СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ НАСТАВЉАЈУ ШКОЛОВАЊЕ У
СРЕДЊИМ МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА

Школске 2018/2019 године пријемни испит за средњу музичку школу успешно
је положило 13 наших ученика:
КЛАВИР:
Милојковић Огњен, класа: Љ. Плазинић – МШ „Јосип Славенски“
Маријан Неда, класа: М. Поповић – МШ „Др Војислав Вучковић“
Митровић Милица, класа: М. Ковачевић – МШ „Јосип Славенски“
Станић Дајана, класа: М. Ковачевић – МШ „Јосип Славенски“
ВИОЛИНА:
Станковић Матеј, класа: Н. Бурсаћ – МШ „Мокрањац“
КОНТРАБАС:
Коцић Милица, класа: М. Ранчић – МШ „Јосиф Маринковић“
ОБОА:
Миловић Филип, класа: Е. Гњатовић – МШ „Мокрањац“
ГИТАРА:
Мисић Сергеј, класа: Б. Ивановски – МШ „Др Војислав Вучковић“
СОЛО ПЕВАЊЕ:
Јаковљевић Нина, класа: С. Шипић – МШ „Мокрањац“
Глигоров Дијана, класа: С. Шипић – МШ „Јосип Славенски“
ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК:
Таназовић Катарина, класа: А. Лазаревић – МШ „Јосип Славенски“
Абрамовић Катарина, класа: Б. Цветковић – МШ „Станковић“
Булатовић Ивана, класа: А. Лазаревић – МШ „Станковић“

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛA
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
11 050 Београд,
Ватрослава Јагића 5
тел. (011) 3086 445 (директор)
2452 561 (секретар)
2451 344 (зборница) e-mail:
oms.vldj@mts.rs
www.vladimirdjordjevic.edu.rs

