
 

 

 

 Име и презиме: Јелена Милојевић 

e-mail адреса: papricica87@gmail.com 

Година рођења: 1983.  
 

 Дипломирала сам на Академији уметности у 

Новом Саду, на одсеку за музичку уметност – 

гитара у класи  професора Зорана Крајишника 

 Као студент започињем своју радну биографију 

2006. године у музичкој школи и до данас сам 

запослена на радном месту наставника гитаре 

 Ученици из моје класе остварили су до сада 

запажене и значајне резултате на 

фестивалима, такмичењима 

 Учествовала сам у раду жирија на школским 

такмичењима и фестивалима 

 У оквиру сталног стручног усавршавања 

учествовала сам на разним трибинама, 

фестивалима, стручним скуповима, 

акредитованим семинарима 

 Од 2017. године запослена сам у ОМШ 

„Владимир Ђорђевић“. Председник сам 

стручног већа наставника гитаре 

 2018. године у оквиру реформе основног 

музичког образовања била сам део радне 

групе Завода за унапређивање образовања и 

васпитања и радила на изради новог плана и 

програма за наставу гитаре у основним 

музичким школама 

 Са ученицима и самостално, кроз учествовање 

у разним пројектима, трудим се да обогатим 

културни, уметнички живот општине и града у 

коме живим  

Наступи и резултати ученика: 
2007. годинa 

 Такмичење „Мали виртуоз“ у Београду: Срђан 

Хромиш, I разред, прва награда 

2008. годинa  

 Такмичење 2. Војвођански фестивал класичне 

гитаре: Стефан Бесермињи, III разред, прва 

награда 

 Републичко такмичење музичких и балетских 

школа Србије: Стефан Бесермињи, III разред, 

друга награда 

2009. годинa  

 Такмичење 3. Војвођански фестивал класичне 

гитаре, у Новом саду:  

 Тијана Томић, V разред, прва награда  
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 Стефан Бесермињи, V разред, прва 

награда   

 Срђан Хромиш, III разред, друга 

награда 

2010. годинa 

 54. Фестивал музичких и балетских школа 

Републике Србије, Сента: Тијана Томић, VI 

разред, прва награда 

 4. Војвођански фестивал класичне гитаре:  

 Срђан Хромиш, IV разред, друга 

награда 

 Стефан Бесермињи, VI рaзред, друга 

награда 

2011. година  

 Такмичење у Младеновцу: Душан Рољић, II 

разред, прва награда 

 9. Фестивал МШ „Петар Стојановић” Уб: Душан 

Рољић, II разред, прва награда 

 Такмичење „Млади виртуоз“ у Београду: Душан 

Рољић, II  разред, прва награда 

2012. година 

 Републичко такмичење музичких и балетских 

школа Србије: Душан Рољић, III разред, друга 

награда 

2013. година 

 Интернационални фестивал музике Уб: Душан 

Рољић, IV разред, прва награда 

 Фестивал музичких и балетских школа 

Републике Србије, Панчево: Душан Рољић, IV 

разред, друга награда  

2014. година  

 Републичко такмичење музичких и балетских 

школа Србије: Душан Рољић, V разред, прва 

награда 

 Интернационални фестивал музике Уб: 

Немања Милошевић, I разред, прва награда 

2016. година 

 Републичко такмичење музичких и балетских 

школа Србије: Ирена Мијатовић, I разред, 

друга награда 

 Ревија талената, Велико Градиште: Ирена 

Мијатовић, прва награда, 100 поена 

2017. година  

 Такмичење „Млади виртуоз“ у Београду: Ирена 

Мијатовић, II разред, прва награда (99 поена, 

најбоља у својој категорији) 

2018.година 

 Републичко такмичење музичких и балетских 

школа Србије: Ирена Мијатовић, IV разред, 

прва награда; Наталија Шумаревић, IV разред, 

друга награда 

 

 


