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РЕТРОСПЕКТИВА НАСТАНКА И  

РАЗВОЈА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 
 

Школа за музичке таленте, као уникатна установа у земљи и Балкану, позната је не само љубитељима 

културе и уметности, већ и многим грађанима широм земље и иностранства. 

Од самог настанка, Школа за музичке таленте у Ћуприји ради по јединственом наставном плану и 

програму. По њему ученици стичу основно музичко образовање, 

основно опште образовање, средње музичко и опште образовање. 

Настава се одвија у десет разреда музичке и општеобразовне наставе. 

Од 2017. године уведен је и припремни програм (припремни 1 и 2) за 

најмлађе ученике, који није обавезан.   

Иако опсежан и строг у својим захтевима, наставни план је прилагођен 

и омогућава праћење и развијање индивидуалних склоности и 

способности даровите деце. Пријему ученика претходи детаљна 

процедура процене музикалности, након чега се кандидату може 

предложити упис. 

Наставу у школи изводе наставници са посебном препоруком 

Факултета музичке уметности у Београду, изврсни педагози и 

стручњаци у својој области. Деца одрастају у условима домског 

смештаја и своје комплетно музичко и опште образовање стичу на 

једном месту, у атмосфери прожетој музиком. 

Школа је гудачког смера (виолина, виола, виолончело и контрабас) и 

могу је уписати деца узраста од шест до девет година која су музички 

необразована, као и деца старијег узраста, уколико већ уче неки од гудачких инструмената.  

За обављање делатности Школа је верификована од стране Министарства просвете Републике Србије 

решењем Министра просвете бр. 022-05-406/94-03 од 

25.5.1994.године. 

Школа је своју делатност уписала у судски регистар 

који води Трговински суд у Крагујевцу под бројем 

1-420-00, а задња регистрација је извршена 

7.12.1998.године, Решењем 2178798. 

Школска зграда је саграђена и усељена јануара 

1989.године. Зграда је урађена по пројекту, те на тај 

начин пружа оптималне услове, односно, услове 

прилагођене свим специфичностима које одликују 

ову школу и чине је јединственом на овим просторима. 

Школа за музичке таленте има мисију, да себи и другим музичким школама обезбеђује кадрове за рад и 

одговарајући кадар за оркестре.  

Школа за музичке таленте има статус Школе од посебног националног значаја. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Програмирање рада школе 
 

Годишњи програм рада је документ и најважнији 

инструмент управљања педагошким и другим 

процесима у школи. Он у себи садржи планирање  

кључних задатака, носећих тема који се затим 

распоређују на месеце путем оперативног 

програмирања рада.  

Програмирањем се јасно дефинишу циљеви 

најважнијих подручја рада школе: циљеви организације 

наставе, слободног времена, унапређивање васпитно-

образовног рада, модернизација дидактичко-техничке 

основе рада, вођење кадровске политике,  награђивање 

и стимулисање како ученика тако и запослених. 

Циљеви се, дакле, могу схватити као идеална слика 

жељене будућности који одређује правац рада и развоја 

школе. 

Годишњи програм рада школе је општи програм чији 

су саставни делови посебни планови и програми. 

Основни захтеви при разради наведених области били 

би следећи: 

• комплексност програмирања - програмом се 

разрађују и уређују сви видови васпитно-образовног 

рада; 

• конкретност програмирања - програми рада 

морају бити конкретни тако што ћемо одговорити на 

питања: шта, када, ко и како; 

• реалност програмирања - програми рада морају 

бити реални. Три су елемента за процену реалности 

програмирања: кадрови, материјални услови и 

потребно време за реализацију. Наиме, приликом 

поделе послова на носиоце активности треба се 

имати у виду стручна оспособљеност кадрова за 

предвиђене послове, затим треба водити рачуна о 

потребним дидактичко – техничким условима за реализацију послова, потребним материјалним 

средствима и сл.  
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Материјално – технички услови 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А=учионице са класичном опремом ( клупе, табле, географске карте)  

Б = учионице и кабинети класично опремљени који имају могућност за коришћење АВ технике (музички уређаји, ТВ, 

пројектор, платно) и / или  клавир 

В= собе опремљене основним намештајем (кревет, ормар, радни сто, столица и сл.) 

Г= собе опремљене основним намештајем (кревет, ормар, радни сто, столица и сл.) са купатилом, клима уређајем и тв-ом. 

Д= купатила са основном опремом (туш кабина, умиваоник, огледало, вц шоља, писоар, фен за косу) 

Ђ= просторија са уређајем за видео надзор школских просторија и дворишта, ормар са кључевима                                    

Просторни услови за реализацију социјалне функције школе 
 

р.б. Назив објекта 
бр. 

просторија 

Ниво опремљености 

објеката 

А Б В Г Д 

1. Кухиња 1 1     

2. Трпезарија 1 1     

3. Просторија за учење, разоноду и радионице 2 1 1  1  

4. Клуб ученика  1 1     

 
КУХИЊА: А = постоје савремени уређаји за припрему хране, Б = претежно опремљена савременом опремом, В = претежно опремљена 

застарелом опремом, Г = опрема је застарела и у лошем стању 

 

ТРПЕЗАРИЈА: А = опремљена савременом и функционалном опремом (столови су прекривени платненим стољњацима) уз коришћење 

салвета, Б = опремљена савременом и функционалном опремом, а столови прекривени мушемом, ултрапасом.., В = опремљена недовољно 

функционалном опремом али се користе стољњаци, салвете и др. прибор, Г = има застарелу и нефункционалну опрему 

 

ПРОСТОРИЈА ЗА УЧЕЊЕ, РАЗОНОДУ И РАДИОНИЦЕ: А = функционално опремљена адекватним намештајем и електронским 

уређајима ( ТВ, компјутер), Б = функционално опремљена намештајем, а делимично електронским уређајима, В=  опремљена 

најосновнијим намештајем и електронским уређајима.; Г-опремљена најосновнијим намештајем (столови, столице, клупе, ормани) 

 

КЛУБ УЧЕНИКА: А=налази се у интернатском делу зграде и намењен је ученицима  Школе за музичке таленте; функционално је опремљен 

намештајем и ел.уређајима (ТВ, музички стуб и звучници, индукциона плоча, фрижидер, кувало за воду). 

 

 

 

 

 

 

 

р.б. 

 

Назив објекта 

 
Брoj 

просторија 

Ниво опремљености 

објеката 

А Б В Г Д Ђ 

1. Учионица за општеобразовну наставу 9 2  7        

2. Учионица за музичку теоријску наставу 2  2       

3. Кабинет за индивидуалну наставу и вежбање 30 15 15       

4. Камерна сала 1   1       

5. 

Просторија за пробе са клавиром, камерну 

музику и читање с листа 1  1    

 

6. Библиотека/медијатека/нототека  1   1       

7. Просторија опремљена за рекреацију ученика 1   1       

8. 

Дигитална учионица са 10 компјутерских 

места 1   1    

 

9. Собе за ученике  32   32   
 

10. Апартмани за наставнике  9    9   

11. Купатила за ученике       4  

12. Кабинет за обезбеђење        1 
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Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особље 
 

р.б. Назив објекта 
број 

просторија 

1. Наставничка зборница 1 

2. Канцеларија за психолога 1 

3. Соба за васпитаче  2 

4. Канцеларије за рад административног особља 7 

5. Канцеларија референта за обезбеђење  1 

 

Опрема – намештај и наставна средства 
 

 

Школски намештај за ученике испуњава хигијенске, педагошке и техничке захтеве и одговара потребама 

наставе и осталим васпитно-образовним активностима. Постојећи намештај омогућава ученицима 

правилно и удобно седење и  лако је покретљив. 

 

Све учионице општеобразовне наставе опремљене су следећим намештајем: сто, столице, АБ катедра, 

столица за наставника, табла, зидне слике, постери. Две учионице за ђаке првог и трећег, односно, другог 

и четвртог разреда су веће површине и осим основног намештаја садрже и по два велика ормара за 

одлагање књига и другог материјала, ТВ и ДВД.  Већа површина наведене две учионице омогућава 

промену начина седења у учионици (у квадрату, полукругу, у редовима) што млађим ученицима 

изузетно прија. У циљу осавремењивања образовног процеса ове учионице су од школске 

2018/19.године добиле на коришћење пројектор и беле табле за ученике.  

 

Поред ових, пројекторима и белим таблама су опремљене  још три учионице за општеобразовну наставу 

које су већих површина (за ученике од петог до десетог разреда) као и  учионица у којој се одвија настава 

предмета Солфеђо и Српски језик и књижевност. 

 

У  простору библиотеке и нототеке, Камерној сали Школе и у сали за 

физичко и здравствено васпитање поред пројектора постављена су и велика 

платна како би се могли реализовати и семинари. 

 

Дигитална учионица опремљена је компјутерима и основном, пратећом 

опремом, капацитет је 10 места и до сада се највише користио у реализацији 

наставе из следећих предмета: информатика и рачунарство, билогија, 

географија, физика.... 

 

Настава групе теоријских музичких предметакао и настава енглеског 

језика одвија се у учионици која има ТВ и ДВД, што омогућава 

наставницима и деци да користе и друга  наставна  средства,  осим 

основних, те да сам процес усвајања и стицања знања буде интересантан, 

динамичан, добро осмишљен, увек другачији и пријемчљивији ученицима. 
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Објекти за васпитно-образовни рад ван школске зграде 
 

За реалиазацију програма васпитно- образовног рада школа ће користити одговарајуће објекте у 

окружењу ради ефикаснијег и квалитетнијег одвијања васпитно - образовног процеса. План рада даје 

само, у овом тренутку, оквире и смернице рада док ће сваки наставник појединачно у своје планове 

уносити време и начин коришћења постојећих објеката. 

 

1. За одржавање концерата и  матурских испита из главног предмета  и камерне музике за матуранте 

користићемо градску салу која је у згради школе за основно музичко образовање „Душан 

Сковран“ у  Ћуприји. 

2. За рекреацију ученика користиће се градски базен у Ћуприји и Параћину и  

3. Градски стадион „Морава“.  

 

Школска библиотека  

 
Библиотека располаже са  преко 1 500 наслова књига и великим бројем нотног материјала. Књиге и 

нотни материјал су доступни наставницима и ученицима на коришћење током целе године.  

Школа од 2017/18.године има библиотекара, односно, особу која је задужена за вођење евиденције о 

позајмљеним књигама. 

 

 

Редни 

број Активност Носилац активности Време реализација 

1. Упознавање ученика са распоредом  рада 

библиотеке са нототеком  и правилником 

рада. 

 

Библиотекар Септембар 2018. 

године 

2. Свакодневно издавање књига корисницима 

и упознавање ученика  са књижним фондом 

библиотеке и нототеке. 

 

Библиотекар са 

групом ученика 

Током школске 

године 

3. Вођење евиденције узимања и враћања 

књига са бележењем датума и 

потписом(иницијалима) корисника. 

Библиотекар са 

групом ученика 

У току школске 

године 

4. Преношење картотеке у компјутер уз помоћ 

ученика старијег узраста(едукација ученика 

и контрола од стране библиотекара). 

Библиотекар са 

групом најстаријих 

ученика 

Од октобра до маја 

2018.године 

5. Уписивање нових чланова у компјутер, 

уписивање професора и наставника, као и 

кориснике школске библиотеке са 

нототеком. 

 

Ужа група најстаријих 

ученика 

Током целе школске 

године 

4. Богаћење књижевног фонда акцијом којом 

ћемо спровести у току целе школске године 

под називом: “Једна књига, за моју 

библиотеку“ (доношење, поклон књига и 

уџбеника у циљу обогаћивања књижног 

фонда.) 

 

Библиотекар и 

професор српског 

језика и сви ученици 

школе 

Током предстојеће 

школске године 

2018/19. године 

5. Истицање најчитанијих књига, али и 

похвала на крају године ученика  који су 

прочитали највећи број књига. 

Библиотекар са 

групом ученика 

Јуни,2019. године 
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Школска нототека  

 
Од другог полугодишта школске 2017/18.године, школа је добила и свог нотетекара. Нотни и други 

музички материјал (ЦД, ДВД) доступан је наставнцима на коришћење у наставним и ваннаставним 

активностима.  

 

Основна функција школске нототеке у Школи за музичке таленте је одржавање, категоризација, и 

издавање нотног и едукативног материјала за потребе школе. 

У остале функције спадају фотокопирање материјала, издавање књига наставницима за предавања као и 

набавка потребног материјала у циљу обнављања нотног фонда. 

 

Програм и нотни фонд нототеке је класификован на следећи начин: 

 

1. Нотни материјал стриктно везан за план и програм рада, а подељен по предметима (виолина, 

виола, виолончело, контрабас, камерна музика, оркестар и теоријски предмети). 

2. Материјал који се повремено користи, а није у оквиру наставног плана и програма у складу са 

потребама и плановима школе (специфични наступи, гостовања, фестивали и такмичења). 

3. Нотни материјал из донација који није у вези са планом и програмом, пописан и заведен, може 

се по потреби транскрибовати (нпр. прерадити са негудачког на гудачке инструменте итд). 

Задаци особља нототеке у школској нототеци: 

 

„Школски нототекар је припадник стручног, квалификованог особља, одрговоран за планирање рада 

и управљање школском нототеком и медијатеком.“ 

1. Школска нототека нуди помоћ при учењу, књиге и изворе  који свим учесницима образовног процеса 

у школи омогућавају да развију критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим 

облицима и на свим медијима. 

2. Школске нототеке се повезују у ширу библиотекарско – информациону мрежу, а школски нототекар 

поступа у складу са принципима Унесковог Манифеста за јавне библиотеке. 

3. Нототекар омогућава коришћење књига и других извора информација, у распону од уметничких до 

документарних, од  штампаних до електронских, на лицу места и на даљину.  Ти извори допуњују и 

обогаћују садржај уџбеника,  наставних материјала и методику наставе. 

4. Сам амбијент међу нотним материјалом подстиче на стваралаштво и задатак особља нототеке и 

медијатеке је да код корисника услуга развија културу рада, реда и понашања у модерном духу. 

5. Школска нототека пружа информације и сазнања која су неопходна за успешно учествовање у 

савременом друштву заснованом на информацијама и знању, а задатак особља јесте да континуирано 

прате промене у друштву и да перманентним стручним усавршавањем буду у току информационих, 

комуникационих и техничких промена ради стицања нових знања и вештина. 

6. Задатак нототекара и реализатора наставног процеса је да међусобно сарађују и да се допуњују јер 

на овакав начин комуникације ученици достижу виши ниво писмености, боље овладавају у 

вештинама читања, савладавања нотног записа, решавања проблема, као и информационим и 

комуникационим вештинама. 

 

7. Задатак особља нототеке је да онима који не могу да користе уобичајене библиотекарске услуге и 

грађу треба обезбедити посебне услуге и материјале у сарадњи са психо – педагошком службом и 

управом школе који ће им обезбедити адекватан и квалитетан рад према својим могућностима. 

Могућност коришћења услуга и колекција треба да се заснива на општој декларацији УН о људским 

правима и слободама и не сме да подлеже било каквој идеолошкој, политичкој или верској цензури 

као ни комерцијалним притисцима. 
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8. Школски нототекар има задатак да поседује општа знања која прате реализацију  наставног просеса 

ради квалитетног пружања услуга корисницима нотног и медијског фонда али и употребе 

компјутера. 

 

Главни оперативни циљеви медијатеке су одржавање технике као и одговарајућих носача звука у циљу 

доступности за коришћење по потреби (миксета, микрофон, звучници, сталци…). Овде спадају 

повремене потребе професора школе за преслушавањем материјала који ученик треба да савлада, као и 

организовано слушање музике на унапред утврђену тему. Слушање музике спада у ненаставне 

активности које треба да помогну свеукупни развитак ученика.  

Такође, један од циљева медијатеке јесте и чување постојећих записа.  

 

 

Програмски 

садржај 
Носиоци активности IX X XI XII I II III IV V VI 

Слушање 

концерата 

класичне музике са 

интерних и 

екстерних извора 

Нототекар, професор 

главног или теоријског 

предмета 

          

Групно гледање 

снимљених 

мајсторских часова 

уз анализу и 

коментаре ученика 

Нототекар, професор 

главног или теоријског 

предмета 

     

     

Упоређивање 

носача звука 

Нототекар, професор 

главног или теоријског 

предмета 

          

Групно слушање 

симфонијског 

материјала уз 

праћење партитуре 

Нототекар, професор 

главног или теоријског 

предмета 

     

     

Предавање на 

изабране теме 

Нототекар, професор 

школе, васпитач, 

психолог или гостујући 

предавач 

          

Табела 5 - Годишњи план рада школске нототеке 

 

Опис програмског садржаја 

 

1. Слушање концерата класичне музике са интерних и екстерних садржаја подразумева коришћење 

школских извора као и материјала доступног на интернету. Материјал није у директној вези са 

планом и програмом, већ са узрастом и степеном разумевања материјала. Материјал се слуша 

заједнички, уз повремене паузе између ставова, намењене објашњењу предавача, или дискусији 

на задату тему. 

2. Групно гледање снимљених мајсторских часова уз анализу и коментаре ученика се односи на 

јавно доступне снимке признатих извођача и педагогога, уз обавезна појашњења професора као 

и коментаре присутних ученика. 

3. Упоређивање носача звука је везано за ширу музичку писменост, при чему се одређени материјал 

пушта на разним доступним носачима (студијски монитор, мобилни телефон, бежични звучник, 

слушалице, итд.) и упоређују разлике у квалитету звука. Циљ теме је подизање стандарда и 

потреба везаних за квалчитет слушања. 
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4. Групно слушање симфонијског материјала уз праћење партитуре је везано за шире 

описмењавање као и разумевање композиција на другачије начине (фактурално, метрички, 

тонално, итд.) 

5. Предавања на изабране теме се организују у складу са потребама ученика и идејама наставног 

особља. Везане су за разне области и укључују проблем треме, разумевање диригента и начин 

функционисања симфонијског оркестра, организацију времена за рад и препреке у раду као и 

разне специфичнисти музичког и личног напретка. 

 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ/КУЋНИ РЕД 

 

 

У циљу нормалног одвијања колективног живота и рада у Дому, утврђује се ритам радног дана Дома: 

• за време боравка у Дому ученици су дужни да се придржавају дневног режима у Дому и норми које 

су утврђене Правилником о животу и раду у дому Школе за музичке таленте и Правилником о 

правима, обавезама, дисциплинској и материјалној одговорности ученика и корисника услуга дома 

ученика. Слободно време ученици могу користити по личном нахођењу у договору са дежурним 

васпитачем. 

      

Напомена: 

 1)  Када је радна (наставна) субота, устајање је по распореду од понедељка до петка; 

 2) Због динамике активности ученика везаних за музичку и општеобразовну наставу, распоред је подложан променама о којима 

су  ученици благовремено обавештени. 

 

ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК  

   време 

 

                                         активности ученика 

 

0700 Устајање 

0700-0730 Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ставри на предвиђена места ( 

ормари за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 

0730-0750 Доручак 

0800-1225 Општеобразовна и музичка настава 

1230-1300 Ручак 

1300-2100 Музичка настава 

Вежбање 

Учење  

Рад у васпитним групама 

Слободне и ваннаставне активности ученика  

1530-1600 Ужина 

1830-1900 Вечера 

 

до 2230 Изласци (у данима предвиђеним за изласке) 

до 2300 Туширање и одлазак на спавање 
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СУБОТА  

0730 Устајање 

0730-0800 Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места ( 

ормари за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 

0800-0930 Доручак  

0900-1230 
• Настава по утврђеном распореду (верска настава у блоку) 

• Учење 

• Вежбање на инструменту 

• Радионице са васпитачима 

• Базен 

1230-1300 Ручак 

1300-1830  

• Учење 

• Вежбање на инструменту 

• Радионице са васпитачима 

• Слободне активности  

 

1530-1600 Ужина 

1830-1900 Вечера 

Изласци суботом 

1900-2000 за ученике до 4. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2100 за ученике 5. и 6. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2200 за ученике 7. и 8. разреда ( уз дозволу васпитача) 

1900-2300 за ученике 9. и 10. разреда  и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача) 

до 2330 Туширање 

                                        Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2230 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2330 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“  
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Извор: Правилник о животу и раду у дому  ученика Школе за музичке таленте 

 

 

 

СЕДНИЦЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

 
 

23. август 2017.године Усвајање записника са претходне седнице 

Усвајање предлога Програма рада Наставничког већа 

Упознавање наставника са календаром за школску 2017-18.годину 

Промене у ангажовању наставника у новој школској години 

Разредно старешинство 

Предлог програма извођења екскурзија, излета, посета културним 

догађајима… 

Предлог Програма стручног усавршавања за наставнике, васпитаче 

и стручне сараднике 

План допунске/додатне наставе, распоред писмених провера знања 

Тимови и активи у новој школској години 

Избор чланова Стручног актива за развој школског програма 

Упознавање наставника са новоуписаним ученицима 

Васпитно-дисциплински поступак 

Извештај о раду директора Школе 

27.9.2017.године Усвајање записника са претходне седнице 

Верификација оцена са музичке наставе за ученика Е.Т. 

15.11.2017.године Усвајање записника са претходне седнице 

НЕДЕЉА 

 

 

     0900                 Устајање 

0900-1000 

 

Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање 

украсним прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места (ормари 

за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом) 

1000-1200 Шведски сто 

1200-1700 • Радионице са васпитачима 

• Шетња 

• Уређење соба, кабинета… 

• Вежбање на инструменту и друге активности везане за Дом и Школу 

• Слободне активности  

1700-1800 Ручак ( вечера) са ужином 

 Одлазак на спавање 

до 2100 за ученике од 1. до 4. разреда 

до 2130 за ученике 5 . и  6. разреда 

до 2200 за ученике  7.  и 8. разреда 

до 2230 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача) 

до 2300 Туширање 
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 Реализација наставног плана и програма 

Постигнуће и дисциплина ученика 

Извештај о одржаном колоквијуму из главног предмета-

инструмента 

31.1.2018.године Реализација наставног плана и програма 

Постигнуће ученика на општеобразовној и музичкој настави 

Васпитно-дисциплински поступци 

Реализација ваннаставних активности 

Организација наставе и васпитног рада у другом полугодишту 

Израда монографије 

Предлог чланова наставничког већа за школски одбор 

21.2.2018.године Васпитно-дисциплински поступци и мере 

29.3.2018.године Разматрање и усвајање Пословника о раду наставничког већа 

Извештај директора за претходни период рада школе 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања- нови 

члан тима 

Анализа тренутног стања у школи у циљу прикупљања података за 

израду новог Развојног плана  

18.4.2018.године Постигнуће ученика и дисциплина  

Успех ученика на одржаном колоквијуму 

Резултати са такмичења 

Концертна активност ученика за месец мај 

Радне суботе 

Термини годишњих и пријемног испита 

Реализација додатне и допунске наставе 

Организација матурског испита 

6.6.2018.године Реализација наставног плана и програма 

Постигнућа ученика на општеобразовној и музичкој настави 

Извештај о одржаном матурском испиту- српски језик и 

књижевност 

Избор ученика генерације 

Избор најбољег матурског испита 

25.6.2018.године Реализација наставног плана и програма 

Постигнућа и дисциплина ученика на крају школске године 

Успех ученика на годишњим испитима 

Извештај о одржаном пријемном испиту 

Извештај о самовредновању 

Похваљени и награђени ученици 

СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ 

 
У школској 2017/18. години, у складу са Законом о основама система образовања и  

васпитања, организовани су стручни тимови и активи са циљем: 

• старања о осигурању и унапређивању квалитета  образовно-васпитног рада установе, 

•  праћења остваривања програма образовања и васпитања,  

• остваривања циљева и стандарда постигнућа,  

• вредновања резултата рада наставника, васпитача и стручног сарадника,  

• праћења и утврђивања резултата рада ученика,  

• предузимања мера за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу  

     образовања и васпитања, 
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• решавања других стручних питања образовно-васпитног рада.  
 

 

У школској 2017/18.години у школи су формирани следећи стручни активи и тимови:  

 

Стручни актив за школско развојно планирање 

 
 

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ КОЈИ НАСТАВНИК ПРЕДАЈЕ 

1. Милица Младеновић главни предмет - виолина 
2. Игор Васиљевић главни предмет- виолина 
3. Дејан Ђорђевић васпитач 
4. Милица Стоиљковић ученик 
5. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 

6. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 
 

Стручни актив за развој школског програма 

 
 

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ КОЈИ НАСТАВНИК ПРЕДАЈЕ 

1. Драган Мирчић наставник камерне музике 

2. Горан Миљковић наставних музичких теоријских предмета 

3. Жељко Ивовић наставник виолончела/Мали оркестар 

4. Горан Николић васпитач 

5. Јелена Антић родитељ 

6. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 
7. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 

 

 
Тим за самовредновање рада школе 

 
 

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ КОЈИ НАСТАВНИК ПРЕДАЈЕ 

1. Татјана Петровић Наставник енглеског језика 

2. Невена Павловић Наставних музичких теоријских предмета 

3. Љубица Бићанин ученик 
4. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 

5. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 
 

 

Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ КОЈИ НАСТАВНИК ПРЕДАЈЕ 

1. Даница Гавриловић главни предмет-виолина 
3. Весна Андрејић наставник разредне наставе 
4. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 
5. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 
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Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ КОЈИ НАСТАВНИК ПРЕДАЈЕ 

1. Ели Крстева Наставник виолончела/камерна музика 
2. Ирена Младеновић Милошевић наставник теоријских музичких предмета 
3. Срећко Тимотијевић наставник математике 
4. Гордана Радуловић васпитач 

5. Ели Крстева наставник виолончела 

6. Весна Антић наставник српског језика и књижевности 

7. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 
8. Јасна М. Стојановић стручни сарадник-психолог 

 

 

Педагошко веће 
 

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОСАО КОЈИ ОБАВЉА 

1. Марина Ђорђевић координатор васпитне службе 

2. Гордана Радуловић  васпитач 
3. Дејан Ђорђевић васпитач 
4. Горан Николић васпитач 

5. Александра Вулић васпитач 

6. Јелена Белошевић васпитач 

7. Ивана Гавриловић васпитач 
8. Ана Николић васпитач 

9. Ненад Спасојевић васпитач/приправник 

10. Милица Миленковић васпитач/приправник 
11. Данијела Јовић директор 
12. Зорана Првуловић Мирчић помоћник директора 
13. Ивана Ћирић  стручни сарадник/психолог 
14. Јасна М. Стојановић  стручни сарадник/психолог 

 

 

Музичко веће 
 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОСАО КОЈИ ОБАВЉА 

1.  Данијела Јовић  директор 

2.  Зорана Првуловић 
помоћник директора/организатор 

практичне наставе 

3.  Драган Ђорђевић  
уметнички руководилац/ наставник 

камерне музике и читања с листа 

4.  Божидар Радосављевић  наставник виолине 

5.  Даница Гавриловић  наставник виолине 

6.  Милица Младеновић  наставник виолине 

7.  Драгутин Младеновић  наставник виолине 

8.  Игор Васиљевић наставник виолине 

9.  Оливера М. Хиршер  наставник виолине 

10.  Милош Симић  наставник виоле 
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11.  Немања Живановић  наставник виоле 

12.  Божа Сарамандић  наставник виолончела 

13.  Невена Бусарац наставник виолончела 

14.  Жељко Ивовић  наставник, виолончела и оркестра 

15.  Ели Крстева  наставник виолончела 

16.  Александар Благојевић  наставник контрабаса 

17.  Душан Здравковић  
наставник контрабаса и читања с 

листа 

18.  Симонида Пешић  наставник читања с листа 

19.  Драган Мирчић 
наставник камерне музике и 

оркестра 

20.  Милош Чорлија  наставник камерне музике 

21.  Горан Миљковић  
наставник теоријских музичких 

предмета 

22.  Ирена М. Милошевић  наставник солфеђа 

23.  Марија Илић  
наставник теоријских музичких 

предмета 

24.  Зоран Гавриловић  клавирски сарадник 

25.  Јована Николић клавирски сарадник 

26.  Милица Пап  клавирски сарадник 

27.  Катарина Хаџи Антић Татић  клавирски сарадник 

28.  Јелена Василијевић   наставник упоредног клавира 

29.  Ненад Милошевић  наставник упоредног клавира 

30.  Небојша Влаисављевић  
наставник читања с листа и 

оркестрића 

 
 

Општеобразовно веће 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА              ПОСАО КОЈИ ОБАВЉА 

1.  Весна Андрејић  наставник разредне наставе 

2.  Јована Тодоровић наставник разредне наставе 

3.  Весна Антић наставник српског језика и књижевности 

4.  Срећко Тимотијевић  наставник математике 

5.  Жарко Боровина  
наставник физике, информатике и 

рачунарства 

6.  Татјана Петровић  наставник енглеског језика 

7.  Ана Николић  наставник енглеског и немачког  језика 

8.  Драгослава Костандиновић  наставник физичког васпитања 

9.  Слађан Миленковић  наставник ликовног васпитање 

10.  Душанка Радовановић  наставник биологије 
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11.  
 

Драгана Спасојевић  

 

наставник биологије 

12.  Ивана Гавриловић  наставник географије 

13.  Весна Тирменштајн наставник историје 

14.  Анкица Ђорђевић наставник хемије 

15.  Радмила Радић  наставник психологије 

16.  Јован Милинковић наставник филозофије 

17.  Илија Најдановић наставник социологије 

18.  Зоран Мишковић наставник верске наставе 

 

 

Педагошки колегијум  

  

РЕДНИ 

БРОЈ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

             ПОСАО КОЈИ ОБАВЉА 

1.  Данијела Јовић Директор  

2.  Зорана Првуловић Мирчић помоћник директора 

3.  Милица Младеновић председник стручног већа за музичке предмете  

4.  Весна Антић председник Стручног већа за општеобразовне предмете 

5.  Ирена Младеновић Милошевић координатор Стручног актива за развој школског програма 

6.  Ненад Милошевић координатор Стручног актива за школско развојно планирање 

7.  Зоран Гавриловић координатор тима за самовредновање 

8.  Марина Ђорђевић координатор васпитне службе  

9.  Даница Гавриловић координатор тима за инклузивно образовање  

10.  Горан Николић координатор тима за заштиту деце од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

11.  Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог 

12.  Јасна Милошевић Стојановић стручни сарадник-психолог 
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СЕПТЕМБАР 2017.године 

Посета ученика Школе отвореном базену „ Славија“ у Ћуприји 

 

31.августа 2017.године  ученици од 

седмог до десетог разреда  уживали 

су на базену „ Славија“ у Ћуприји, 

под стручним надзором наставнице 

физичког и здравственог 

васпитања, Драгославе 

Костандиновић и у пратњи 

наставнице српског језика и 

књижевности, Весне Антић. 
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Семинар „ Покренимо нашу децу“ 

Наставница физичког и здравственог васпитања, Драгослава Костандиновић, 7. септембра 

2017.године презентовала је семинар под називом  “Покренимо нашу децу“ ученицима 

6,7,8,9 и 10. разреда. Предавање је одржано  у просторијама Школе за музичке таленте. 

Истог дана, наставница физичког и здравственог васпитања је семинар презентовала и 

члановима Стручног већа за општеобразовне предмете. 

На семинару су обрађене следеће теме: утицај физичког васпитања на правилан раст и 

развој, гојазност , шећерна болест и деформације кичменог стуба као последица физичке 

неактивности; приказ модела и вежби из пројекта, савремена средства у настави, добри 

примери неких школа, активан одмор, “прекините час због нас“, прекомерно коришћење 

мобилних телефона и штетан утицај на здравље. 

Стручно веће за општеобразовне предмете је на предлог наставнице физичког и 

здравственог васпитања а у циљу превенције  постуралних поремећаја прихватио један од 

модела „Прекините час због нас“ са илустрацијом вежби у свакој учионици. Овај модел 

подразумева да наставник у току часа прекине час 5-7мин. и да ученици одраде вежбе 

истезања на столицама или са палицама. 

Ради промоције физичких активности и наставе и здравије одрастање деце дат је предлог да 

се у сарадњи са родитељима у пролећном периоду поставе гуме у школском дворишту које 

би деца могла да прескачу у низу и да се провлаче и исцртати  терен(школица,стране 

света,бројеви и слова,вијугаве стазице...) што би допринело бољем учењу и боравак на 

чистом ваздуху. 

Говорило се о савременим средствима у настави физичког васпитања где предњачи земља 

Финска, о примерима добре праксе у неким школама о заједничким активностима деце, 

родитеља и наставника, о сарадњи са локалном самоуправом, здравственим центром , 

музејем и другим културним установама. Драгослава Костандиновић је говорила  и о 

пројекту “Покренимо нашу децу“ и моделима који су нам дати као пример како да 

покренемо нашу децу да буду активнија да се примењује активан одмор које могу 

организовати и старији ученици поред наставника. На тај начин бисмо превентивно 

деловали на деформације кичменог стуба а наша  деца би  била здравија и самим тим 

срећнија. 

Презентацији су присуствовали наставници: Татјана Петровић,  Весна Антић, Ана Николић, 

Срећко Тимотијевић, Весна Тирменштајн, Ивана Гавриловић, Ивана Антић, Љиљана 

Тодоровић, Ивана Ћирић, Јасна М. Стојановић. 
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Час корелације  физичког и здравственог васпитања и математике  

Наставник математике, Срећко Тимотијевић, и наставница физичког и здравственог 

васпитања, Драгослава Костандиновић су 15.09.2017.године  одржали угледни час са 

ученицима осмог разреда. На часу су извршена  антропометријска мерења висине и тежине 

тела, скок у даљ из места и претварање резултата у центиметре, килограме, инче и друге 

мерне јединице у сарадњи са наставником математике. 

Посета ученика Школе за музичке таленте затвореном базену у 

Параћину 

Ученици млађег календарског узраста ( од првог до четвртог разреда) су у пратњи 

наставнице физичког и здравственог васпитања, Драгославе Костандиновић, и наставнице 

српског језика и књижевности , Весне Антић, 16. септембра 2017.године посетили затворени 

базен у Параћину. 

               

 

Предавање „ Безбедност у саобраћају“  

Ученици шестог разреда наше школе, у пратњи Драгославе Костандиновић, наставнице 

физичког и здравственог васпитања, су 22. септембра 2017.године присуствовали предавању 

о безбедности у саобраћају. Предавање је одржано у основној школи „ 13. октобар“ у 

Ћуприји. 
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Концерт ученика Школе за музичке таленте у 

Инсбруку 

Квартет " Аrcum fortunae" који чине : Николина Маричић, 

Милана Трујановић, Сашка Богдановић и Катарина 

Буљанчевић, (у класи наставника Мирчић Драгана) 

учествовао је 23.септембра 2017.године  на добротворном 

концерту у Инсбруку (Аустрија). 

Сврха овог концерта  је била прикупљање средстава за 

изградњу православног храма. На концерту су 

присуствовале многобројне званице из аустријског 

политичког живота, као и представници тамошње 

православне цркве. На програму су била дела: 

В.А. Моцарта: квартет к 156 

Ј. Хита: " Serbian Quartet" 

 

ОКТОБАР 2017.ГОДИНЕ 

Дечија недеља 

У периоду од   2.10.  do  6.10.2017.године у 

Школи је обележена Дечија недеља.  

2. октобар 2017.године- У планирању и 

реализовању активности учестовали су 

наставници: Весна Антић (српски језик), 

Татјана Петровић (енглески језик), Ана 

Николић (немачки језик), Драгослава 

Костандиновић (физичко и здравствено 

васпитање), Марија Петровић Боровина 

(биологија), као и сви заинтересовани 

ученици Школе који су приложили своје 

писане и ликовне радове. 

Изложба дечијих радова приказана је у холу Школе; радове су могли да погледају и други 

ученици,  запослени као и родитељи ученика. 

Изложбу је пропратила ТВ Ћуприја. 
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3.октобра 2017. године у 

сарадњи са ученицима,   

организоване су „Игре без 

граница“ -Полигон: „Вукови 

против ајкула“(ученици од 

3-7 разреда.); трка у 

Џаковима; „Тунел“ (полигон 

са лоптом, котрљање лопте 

између чуњева и обруча, 

провлачење, скакање са 

вијачом и лоптом, пузање и 

др.). 

5.октобра 2017.године 

изложени су дечији радови у 

холу школе (литерални, 

ликовни…). Изложбу су 

припремили наставници у 

сарадњи са ученицима (Татјана Петровић, Слађан Миленковић, Весна Антић, Драгослава 

Костандиновић). 
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Додела индекса 

Почетком октобра, тачније 2.10.2017.године, чланови квартета школе (Срђан Вељковић – 

виолина, Анђела Дугоњић – виола, Драгош Тамбурић- виолончело и Вања Црнобрња – 

контрабас) увеличали су Свечану доделу индекса за генерацију студената уписаних 

школске 2017/18. године у Високу медицинску школу у Ћуприји. 

 

Концерт класе  

Трећег октобра 2018.године у просторијама Школе (камерна сала) одржан је концерт 

ученика Вање Црнобрње, Љубише Поповића, Милана Ђокића у класи наставника 

Здравковић Душана. 

Ученици су се представили следећим програмом: 

Вања Црнобрња: Франческо Дуранте – Збирка дуета за контрабас, Комад бр.12 

Љубиша Поповић: Ј. С. Бах- Менует бр.8 

Милан Ђокић: Храбе, етида бр.1; Марчело: Соната, први став 

“Соколски дом“- Општинско такмичење у стоном тенису 

4. октобра 2017.године одржано је општинско такмичење у стоном тенису где су учешће 

узели и ученици наше школе: Марко Ђорђевић (пети разред), Жељко Тамбурић (седми 

разред), Андреј Мињевић (осми разред). 

У групном и пласману ученици наше школе заузели су треће место, а у појединачној 

Андреј Мињевић освојио је треће место. 
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Дружење са најмлађима у вртићу „Бамби“ 

 

На позив вртића „Бамби“ у Ћуприји, ученици наше школе су се 

5. октобра 2017.године дружили са најмлађима из ћупријског 

вртића „ Бамби“. 

Ученици су се представили  пригодним програмом којим су 

уједно промовисали Школу за музичке таленте. 

Наступ и дружење је пропратила ТВ-Ћуприја. 

ПРОГРАМ:  

• „Танго „ у извођењу квартета (Сара Ристановић, Ања 

Јанковић, Маша Јовановић и Кристина Антић) под 

стручним надзором наставнице камерне музике, Ели 

Крстеве; 

• Моцарт: „Мајска песма“; К.Радионов: Етида; извела Јелена Трипковић, класа 

наставника Божидара Радосављевића;                                 

• Ритмичка тачка са траком –Даница Ковачевић 

• Плесна игра „Ча,ча,ча“- ученици од другог до четвртог разреда- припремила 

наставница физичког и здравственог васпитања, Драгослава Костандиновић. 
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Уличне трке 

 

На уличним тркама које су одржане 12. октобра 

2017.године  учешће су узели ученици првог, другог, 

трећег и 

четвртог 

разреда наше 

школе  као и 

ученици 

старијих 

разреда 

(Марта 

Медан, Теона 

Јовановић, Бојана Шеровић, Милица Митровић, 

Милан Ђокић, Јован Митровић). 

Остали ученици су пропратили догађај у присуству 

Драгославе Костандиновић, наставнице физичког 

и здравственог васпитања, Весне Антић, 

наставнице српског језика и књижевности, Дејана 

Ђорђевића,  васпитача и Александре Вулић, 

васпитача/приправника. 
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Обележавање Дана општине Ћуприја 

У великој сали школе за основно музичко образовање „ Душан Сковран “ је 13. октобра 

2017. године у организацији скупштине града, уприличена  Свечана академија поводом Дана 

ослобођења, односно Дана општине Ћуприја.  

На овој свечаности нaступио је квартет наставника камерне музике, Драгана Мирчића, у 

саставу: Николина Маричић, Милана Трујановић, Сашка Богдановић, Катарина Буљанчевић 

са програмом Моцарт: квартет К156 и Хит: српски квартет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:http://www.bktvnews.com/info/politika/dragomir-j-karic-na-proslavi-dana-opstine-cuprija-najavio-ucinicemo-sve-

da-se-ovaj-kraj-brze-razvija-i-sto-vise-ljudi-zaposli/141085 

 

Семинар „Улога наставника и васпитача у 

превенцији и превазилажењу насилног 

понашања и конфликтних ситуација“ 

 

У недељу, 15. октобра 2017.године, у Школи за 

музичке таленте, одржан је акредитовани семинар под 

називом „ Улога наставника и васпитача у превенцији 

и превазилажењу насилног понашања и конфликтних 

ситуација“. 

Искусни предавачи, доцент  Биљана Стојановић и 

Нина Стојановић су нам на високо професионалан и 

занимљив начин пренеле своје знање из области 

ненасилне комуникације, асертивности, медијације и 

њихове улоге у решавању конфликтиних ситуација 

http://www.bktvnews.com/info/politika/dragomir-j-karic-na-proslavi-dana-opstine-cuprija-najavio-ucinicemo-sve-da-se-ovaj-kraj-brze-razvija-i-sto-vise-ljudi-zaposli/141085
http://www.bktvnews.com/info/politika/dragomir-j-karic-na-proslavi-dana-opstine-cuprija-najavio-ucinicemo-sve-da-se-ovaj-kraj-brze-razvija-i-sto-vise-ljudi-zaposli/141085
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које су честе на релацији  ученик-ученик, ученик-наставник/васпитач, наставник/васпитач- 

родитељ. 

Уз пуно примера добре праксе, кроз 

групни  рад са учесницима семинара, 

заједно смо се дотакли кључних тачака у 

решавању конфликтних ситуација, а  

учесницима семинара је дата могућност да 

износе сопствене примере како би кроз 

заједнички разговор дошли до најбољег 

решења.  
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Окружно такмичење у пливању у Параћину 

16. октобра  2017.године  одржано је  Окружно такмичење у пливању у Параћину.  

Ученик наше школе, Милан Ђокић, освојио је друго место у својој категорији.                              

 

Изложба слика  Надежде Петровић 

 

 

Седамнаестог  

октобра 2017. 

године 

ученици 

шестог  и  

седмог 

разреда, у 

пратњи 

наставнице 

физичког и 

здравственог  

васпитања, 

Драгославе  

Костандиновић, посетили су музеј поводом изложбе слика Надежде Петровић. 

Изложба слика Надежде Петровић отворена је у среду у 

Галерији Музеја „Хореум Марги Равно“ у Ћуприји.  Поставку 

чине оригинална дела из збирке Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ из Чачка, као и мултимедијална биографија славне 

српске сликарке. 
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На отварању изложбе обележено је и 144 године од 

Надеждиног рођења (11. октобар 1873.године), а 

свечаном догађају присуствовао је и Милош Коларж, 

потомак породице Петровић. 

Аутори поставке су Драгана Божовић, виши кустос и 

Мирјана Рацковић, музејски саветник из чачанске 

уметничке галерије. 

Изложба је отворена у оквиру обележавања Дана 

општине Ћуприја. 

При повратку у школу ученици су провели  део 

времена у парку где су се рекреирали и боравили на 

чистом ваздуху. 

 

 

Концерт Дениса Краснокутског и Маје Рајковић 

У Школи за музичке таленте 18. октобра 2017.године  одржан је концерт – Денис 

Краснокутски –виола; Маја Рајковић- клавир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2017/18.годину 

 

Денис Краснокутски је започео своје музичко школовање у Русији, а затим наставио у 

САД, где је дипломирао на 

реномираном Rutgers University, 

Mason Gross School of the  Arts  и 

стекао диплому Доктора музичких 

уметности.  

Дугогодишњи је вођа виола у 

међунородно признатом камерном 

оркестру Philadelphia Virtuosi , а, 

оснивач је и члан Samuel Barber 

String Quartet-а.  

Наступао је широм северне и јужне 

Америке , као и у 

интернационалним оквирима.  

Поред виоле, Краснокутски свира 

и виолину и бави се дириговањем, 

као и истраживањима и 

предавањима из области теорије и 

историје музике.  

Маја Рајковић је рођена у Београду. Основно и средње музичко образовање стекла је у класи 

Радмиле Живковић и Мирославе-Лили Петровић. Дипломирала је на Академији уметности 

у Новом Саду у класи Константина Богиноа. Завршиила је “Школу за високо музичко 

усавршавање“ у Портогруару (Италија) код истог професора, где се усавршавала у области 

клавира и камерне музике. Магистрирала је у класи Душана Трбојевића на Факултету 

музичке уметности у Београду, где је и запослена као редовни професор на катедри за 

клавир.  
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М А С Т Е Р   К Л А С  В И О Л Е 

проф. Денис Краснокутски  (САД),   клавирска сарадња Маја Рајковић 

 

Среда, 18.10.2017. година– класа наставник  Немања Живковић 
 

11:30 – 12:30 Анђела Дугоњић 

13:00 – 14:00 Марко Марић 

14:00 – 15:00  Јована Ковачевић 

15:00 – 16:00 Кристина Утковић 
 

Четвртак, 19.10.2017. година– класа наставник Милош Симић 
 

09:30 – 10:30  Милена Стоиљковић 

10:30 – 11:30 Ања Милошевић 

11:30 – 12:30 Марко Милорадовић 

13:00 – 14:00 Петра Атанасијевић 

14:00 – 15:00 Марија Божић 

15:00 – 16:00 Маша Јовановић 
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Наступ квартета "Arcum fortunae" на 62-ом Београдском сајму књига. 

Камерни ансамбл "Arcum fortunae" у класи наставника Мирчић Драгана (Николина 

Маричић -виолина, Милана Трујановић - виолина, Сашка Богдановић - виола, Катарина 

Буљанчевић -виолончело) наступио је 26. октобра 2017.године на 62. београдском сајму 

књига. Том приликом су изведена дела Моцарта и Хита. 

 

Анорексија и правилна исхрана- предавање 

28. октобар 2017. године  Завод за јавно здравље организовао je  предавање на тему:  

АНОРЕКСИЈА И ПРАВИЛНА ИСХРАНА. Ученици од шестог до десетог  разреда у 

пратњи наставнице физичког и здравственог васпитања, Драгославе Костандиновић , и 

Душанке Радовановић, наставнице биологије, присуствовали су предавању и узели 

активно учешће у дискусији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан Републике Турске 

29-ог октобра 2017.године 

на прослави Дана 

Републике Турске, 

у организацији 

амбасаде 

Републике 

Турске и " 

Србија у ритму 

Европе", наступио 

је квартет "Аrcum 

fortunae" ( Николина 

Маричић, Милана Трујановић, 

Сашка Богдановић и Катарина Буљанчевић) у 

класи наставника Драгана Мирчића. 

Наш квартет је ову свечаност улепшао композицијама Моцарта и Хита. 
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Интерни час  

 
Ученици у класи наставице Катарине Поповић су одржали два интерна часа, 30. и 

31.октобра 2017.године, у Камерној сали Школе за музичке таленте. Родитељима, 

ученицима и запосленима су се презентовали кроз извођење скала, етида и комада.   

 

НОВЕМБАР 2017.године 

Интерни час  
Ученици у класи наставнице Ели Крстеве су 1. новембра 2017.године одржали интерни час 

у Камерној сали школе. 

„ Пиши као што говориш: да или не? „ 

Проф.др Душка Кликовац, редовни професор Филолошког факултета у Београду и  аутор 

уџбеника Креативног центра за седми разред, је 3. 

новембра 2017. године одржала предавање „Пиши 

као што говориш: да или не?„     

Предавање је у сегментима пратило области у којима 

долази до најчешћих грешака и објаснила начело 

пиши као што говориш, колико је оно истински 

присутно у писању и говору. Посебно су били 

занимљиви примери из бирократског фразирања, 

кога би по савету предавача, требало да се клонимо. 

На наше задовољство професорка  по први пут  држала  предавање ученицима средње 

школе.  
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Интерни час  

У Камерној сали Школе за музичке таленте је  6. новембра 2017. године, одржан интерни 

час ученика у  класи наставника Милоша Симића, виола. 

 

Интерни час 
 

Маша Јовановић   

 

Скала Ес дур, Хофмаестер: Етида бр.3, Чајковски: 

Ноктурно 

Марија Божић Скала Ц дур, Кројцер: Етида бр.3 

 

Марко Милорадовић   Скала Ц дур 

 

Петра  Атанасијевић Скала д мол, Кампањоли: Каприс бр.3, Брух: Романса 

 

Међународни дан студената 

Седамнаестог  новембра је у високој медицинској школи у Ћуприји , обележен међународни 

дан студената. Том приликом наступио је квинтет Школе за музичке таленте у следећем 

саставу: Вељковић Срђан, Радивојевић Петар, Дугоњић Анђела, Тамбурић Драгош и Вања 

Црнобрња (класа наставника Мирчић Драгана )  

Програм: Луиђи Бокерини оп. 39. 

Солистички концерт-Теа Милеуснић 

У  уторак,  21. 11. 2017.године,  Теа  Милеуснић  ученица  завршног  разреда,   у класи  

наставника виолине Божидара  Радосављевића,  одржала  је  солистички  концерт  у  

Зајечару,  у  сали  музичке школе ''Стеван  Мокрањац''. Гост  концерта  била  је  Кристина  

Утковић, такође  ученица  завршног  разреда, у   класи  наставника  виоле Немање  

Живановића.     

Ученице  су  на  концерту  представиле  програм,  који  су  припремиле  за  јесењи  

колоквијум  ученика  завршног  разреда,  а  који  ће  се  одржати  почетком  децембра  2017. 

године. 

Концерт  је  био  добро  посећен  и  одлично  прихваћен  од  стране  публике. 

Обе  наше  ученице  имале  су  врло  добар  наступ  и  захтеван  програм  одсвирале  у  

горњим  границама  својих  могућности. 

Програм  је  био  следећи: 

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  виолина 

Сезар  Франк:  Соната  за  виолину  и  клавир,  А-дур 

 I  Allegretto  ben  moderato 

II  Allegro 

III  Recitativo - Fantasia 

IV  Allegretto  poco  mosso 
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КРИСТИНА  УТКОВИЋ,  виола 

Михаил  Глинка:  Соната  за  виолу  и  клавир,  де-мол 

I  Allegro  moderato           

II  Larghetto,  ma  non  troppo 

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  виолина 

Фриц  Крајслер:  Речитатив  и  скерцо 

 

Уметничку  сарадњу  пружила је клавирска сарадница, Милица Пап. 

 

 

 

 

Међународно такмичење „Дабар „ 

 

У току ове школске године, тачније од 20 – 24.11.2017. ученици Школе за музичке таленте 

по први пут су  узели учешће у такмичењу „Дабар“ и показали изванредне резултате. 

Такмичење има два нивоа: школско и републичко.  

Дабар је међународно такмичење из рачунарске и информатичке 

писмености за ученике основних и средњих школа. Његов главни циљ 

је повећање интересовања ученика за рачунарство и информатику. 

Желимо да покажемо да рачунар није само средство за комуникацију, 

претраживање Интернета, обраду текста, слушање музике и гледање 

филмова. Рачунар је неисцрпан извор занимљивих логичких 

проблема, због чега рад на рачунару никада није досадан. Било је 

спроведено у следећим категоријама: 

 

1. Дабарчић – за ученике 5. и 6. разреда 

2. Млади Дабар – за ученике 7. и 8. разреда 

3. Дабар – за ученике 9. разреда 

Такмичење је спроведено на часовима Информатике и рачунарства, у трајању од 40 мин. 

Ученици решавају задатке он-лине. Укупно је било 12 задатака (4 лакша, 4 средње тежине 

и 4 тежа). Интересовање за ову врсту такмичења расте из године у годину, тако да је ове 

године учествовао рекордан број такмичара – 42.539 учесника. 

Категорија „Дабарчић“: 

1. Бојана Шеровић (102) 

2. Теона Јовановић  

3. Елена Богдановић  
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4. Лара Киш  

5. Марко Ђорђевић

             Категорија „Млади Дабар“: 

1. Теодора Радановић (119) 

2. Урош Адамовић (111) 

3. Петра Липановић (111) 

4. Јована Удовић (111) 

5. Надежда Ђорђевић  

6. Мина Станковић 

7. Марта Медан  

8. Лука Радојковић  

9. Кристина Антић  

10. Дарија Срејић 

11. Димитрије Радивојевић  

12. Срђан Вељковић  

13. Матија Спасојевић  

14. Јована Смиљанић 

15. Тамбурић Жељко 

16. Андреј Мињевић  

17. Стојанка Пешић  

Категорија „Дабар“: 

1. Марија Кали 

2. Марија Јанковић 

3. Милан Ђокић 

4. Марко Марић 

5. Драгош Тамбурић 

6. Јована Ковачевић 

7. Нађа Младеновић 

8. Ања Јанковић 

9. Вељко Станковић 

Посебне честитке за освојени високи број поена 

упућујем ученицима: 

1. Бојана Шеровић – 102 („Дабарчић“) 

2. Теодора Радановић – 119 („Млади Дабар“) 

3. Урош Адамовић – 111  

4. Петра Липановић – 111 

5. Јована Удовић – 111 
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Drage kolege, 

svima Vama i svim učenicima koji su učestvovali na Međunarodnom takmičenju iz 

informatičke i računarske pismenosti – Dabar, zahvaljujemo na pokazanom interesovanju i 

uloženom trudu!   

Čestitamo svim takmičarima i mentorima, a posebo onima koji su 

se plasirali na Republički nivo takmičenja! 

Zajedničkim entuzijazmom i posvećenošću, uspevamo već 5. godinu 

za redom da pomeramo granice i podižemo interesovanje za 

informatičke i računarske nauke. Tokom dve radne sedmice (od 20. 

novemba do 1. decembra), na školskom nivou imali smo preko 

42.500 učenika. Obzirom na uslove u kojima svi radimo, ovaj 

podatak smatramo velikim zajedničkim uspehom!  

Nadamo se, da ćemo u istom duhu saradnje i podrške nastaviti i naredne godine!   

Veoma nam je značajna i činjenica da takmičenje uključuje sve uzraste učenika od 1. razreda 

osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Tako da, sa ponosom možemo istaći  -  DABAR 

JE TAKMIČENJE UZ KOJE SE ODRASTA! 

P.S.  U prilogu Vam dostavljamo zahvalnice u elektronskom formatu koje možete odstampati 

za Vas i učenike. Napomenuli bismo, da se ovim zahvalnicama posebno raduju 

najmlađi (Junior1 i Junior2), pa ukoliko ste u prilici odštampajte za sve učenike ovih 

kategorija 😊 ! 

Srdačan pozdrav,  

Programski odbor takmičenja Dabar 

 

 

 

 

Концерт ученика 

 

У холу Школе за музичке таленте је 24. новембра 2017.године одржан концерт наших 

ученика. На концерту су наступили ученици свих узраста, а на самом крају слушали смо 

мелодије познатих композитора у извођењу ученика који се увелико спремају да ове 

школске године заврше своје образовање у Школи за музичке таленте и наставе га на 

високим школама у земљи и иностранству.  
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Програм: 

Дуо МИХАЈЛО  ЈОВАНОВИЋ,  виолончело,  и  АНИ МИЛУТИНОВИЋ,  

виолончело ( припремни разред) - класа  наставнице  Невене  Бусарац 

ХАНА  ТАНАСКОВИЋ,  виолинa,  2. разред; Г. Ф. Хендл:  Варијације  А-дур - класа  

наставника  Игора  Васиљевића 

ДАРИЈА  СРЕЈИЋ,  виолончело,  4. разред; Г. Мари:  Арија  у  старом  стилу - класа  

наставнице Ели  Крстеве 

АЛЕКСАНДРА  ЂОКИЋ,  виолинa,  3. разред; Ш. Данкла:  Варијације  на  тему  

Белини -класа  наставника  Драгутина  Младеновића 

МИНА  СТАНКОВИЋ,  виолончело,  5. разред; Л. ван  Бетовен:  Сонатина ,  Де-дур - 

класа  наставника Жељка  Ивовића 

ЖЕЉКО  ТАМБУРИЋ,  виолончело,  5. разред; Г. Голтерман:  Олуја - класа  

наставнице Невене  Бусарац 

МАША  ЈОВАНОВИЋ,  виолa,  6. разред; П. Чајковски:  Ноктурно - класа  наставника 

Милоша  Симића 

МИЛАН  ЂОКИЋ,  контрабас,  4. разред; А. Сите:  Алегро  модерато - класа  

наставника Душана  Здравковића 

МАРИЈА  ЈАНКОВИЋ,  виолинa,  7. разред; В. А. Моцарт:  Рондо,  Це-дур - класа  

наставника Владимира  Николића 

МАТИЈА  СПАСОЈЕВИЋ,  виолинa,  7. разред; Н. Паганини:  Концерт  бр.2,  ха-мол 

Ла  Кампанела - класа  наставника  Драгутина Младеновића 

ДРАГОШ  ТАМБУРИЋ,  контрабас,  7. разред; Г. Ф. Хендл:  Ларгето - класа  

наставника  Боже  Сарамандића 

ЈОВАНА  УДОВИЋ,  виолинa,  7. разред; Н. Паганини:  Паганиниана - класа  

наставника Драгутина  Младеновића 

НИКОЛИНА  МАРИЧИЋ,  виолинa,  8. разред; П. Сарасате:  Цапатеадо - класа  

наставника  Божидара  Радосављевића 

ВАЛЕНТИНА  ЛУЧКОВИЋ,  виолончело,  8. разред; К. Глук:  Мелодија-  класа  

наставнице  Невене  Бусарац 

ПЕТАР  РАДИВОЈЕВИЋ,  виолинa,  8. разред; Х. Вијењавски:  Скерцо – тарантела - 

класа  наставнице  Данице  Гавриловић 

ЈОВАН  МИТРОВИЋ,  виолинa,  9. разред; Х. Вијењавски:  Концерт  бр.2,  де-мол 

Романса - класа  наставника  Игора  Васиљевића 

САШКА  БОГДАНОВИЋ,  виола,  9. разред; Ф. Хофмајстер:  Етида  бр. 6 - класа  

наставника  Немање  Живановића 

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  виолинa,  10. разред; Ф. Крајслер:  Речитатив  и  скерцо класа  

наставника Божидара  Радосављевића 

 

Уметничку сарадњу су пружили клавирски сарадници: Теа  Андријић, Зоран  

Гавриловић, Милица  Пап 
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Интерни час  

 

Ученице завршног разреда у класи наставника виоле Милоша Симића су 28. новембра 

2018.године одржале интерни час у Камерној сали школе.  

 

Интерни час 
 

Ања Милошевић М.Глинка Соната за виолу и клавир д мол 

 

Милена Стоиљковић М.Глинка Соната за виолу и клавир д мол 
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Солистички концерт Тее Милеуснић и Ање Милошевић 

 

У  среду,  29. новембра 2017. године ученице  

завршног  разреда,  Теа  Милеуснић, у класи 

наставника виолине Божидара  Радосављевића  и  

Ања  Милошевић, у класи  наставника виоле  

Милоша  Симића,  одржале  су  солистички  

концерт у  сали  Културног  центра  у  Параћину. 

Ученице  су  на  концерту  представиле  програм,  

који  су  припремиле  за  јесењи  колоквијум  

ученика  завршног  разреда,  а  који  је  одржан  

почетком  децембра  2017. године. 

Концерт  је  био  добро  посећен  и  одлично  

прихваћен  од  стране  публике. 

Обе  наше  ученице  имале  су  врло  добар  наступ  

и  захтеван  програм  одсвирале  у  горњим  

границама  својих  могућности. 

Програм: 

❖ ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  виолина 

    Сезар  Франк:  Соната  

за  виолину  и  клавир,  А-дур 

  I  Allegretto  ben  moderato 

 II  Allegro 

III  Recitativo - Fantasia 

 IV  Allegretto  poco  mosso 

 

❖ АЊА  МИЛОШЕВИЋ,  виола 

    Михаил  Глинка:  Соната  за  виолу  и  клавир,  де-мол 

          I  Allegro  moderato 

          II  Larghetto,  ma  non  troppo 

 

❖ ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  виолина 

    Фриц  Крајслер:  Речитатив  и  скерцо 

 

Уметничку  сарадњу  пружили  су  Милица  Пап  и  Зоран  Гавриловић. 
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Украшавање хола школе поводом новогодишњих празника 

 

У сусрет новогодишњим и божићним празницима, група заинтересованих ученика је, уз 

помоћ васпитача Александре Вулић и Горана Николића, украсила хол школе.  
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Солистички концерт ученице Дуње Стојковић 

 

Ученица наше школе, 

Дуња Стојковић, у 

класи наставника 

Драгутина 

Младеновића, одржала 

је солистички концерт 

у сали Факултета 

музичке уметности у 

Нишу, дана 30. 

новембра 2018.године. 

Публици се 

представила следећим 

програмом: 

 

Ј.С. Бах- Партита за 

соло виолину, бр.2 де-мол 

- Алеманда 

- Куранта 

- Сарабанда 

- Жига 

 

М- Витали- Чакона 

Ц. Фанк- Соната за виолину и клавир а-дур 

- Allegro Ben moderato 

- Allegro 

- Ben moderato: Recitativ- Fantasia 

-Allegreto poco mosso 

 

Гост на концерту била је Милица Стоиљковић, ученица у класи наставника Драгутина 

Младеновића. 

Клавирску сарадњу пружила је Теа Андријић. 
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ДЕЦЕМБАР 2017.године 

Концерт матуранткиње Милице Стоиљковић, у Великој Плани 

Ученица завршног разреда, Милица Стоиљковић одржала је 2. децембра 2018.године 

запажен концерт у  сали Дома омладине у Великој Плани. 

Публика је имала прилику да чује Сонату за виолину и клавир К. Дебисија и Сонату за 

виолу и клавир М. Глинке.  

Клавирски сарадници: Теа Андријић и Зоран Гавриловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: https://www.youtube.com/watch?v=nJt6CaHtWT4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJt6CaHtWT4
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Појединачно кадетско првенство Поморавског округа у шаху 

Трећег децембра 2017.године одржано је појединачно кадетско 

првенство Поморавског округа у шаху. 

У свакој групи ученици су одиграли  по 5 

кола по швајцарском систему са темпом 

игре по 15 минута по играчу за целу 

партију. Ученици наше школе учествовали 

су  по први пут на првенству и прошли два 

кола што је велики успех. 

Ученици који су учествовали на првенству: 

Милан Ђокић- девети разред 

Андреј Мињевић- осми разред  

Димитрије Радивојевић – осми разред 

Организацију и учествовање ученика реализовала Снежана Ђорђевић, наставник 

географије. 

 

 

 

 

Солистички концерт ученика Павла Ракочевића 

 

У галерији Културног центра у Параћину, 5. децембра 

2017.године, одржан је солистички концерт ученика 

завршног разреда, Павла Ракочевића, у класи 

наставника Боже Сарамандића. 

Гости  концерта  били су: Катарина Буљанчевић и 

Драгош Тамбурић, у класи наставника виолончела 

Боже Сарамандића. 

Програм: Форе, Прокофјев, Попер, Хендл, Верди. 
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Час корелације физичког и здравственог васпитања и биологије 

 

Ученицима седмог разреда Школе за музичке таленте у Ћуприји, 4.12.2018.године 

одржан је занимљив час корелације на коме је обрађена тема Мишићно скелетни систем. 

Циљ часа  био је утврђивање знања о мишићима и важности одржавања њихове снаге и 

телесне кондиције, као и развијање здравствене културе ученика, а све са циљем чувања 

и унапређивања властитог здравља. 

 

Корективно-превентивни преглед кичме 

Преглед кичме  обављен је од стране Др Милана Матејића, специјалисте физијатра у 

сарадњи са наставницом физичког и здравственог васпитања,  Драгославом 

Костандиновић у следећим терминима : 

1.12. 2017.године од 13:30  часова - ученици 9. и 10. разреда 

8.12.2017.године  од 13:30  часова - ученици 6, 7 и 8. разреда 

15.12.2017.године од 11:30 часова – ученици од 1-5. разреда 

 

Креативна радионица 

 

Ученици старијих разреда су 17.12.2018.године, у сарадњи са стручним сарадником-

психологом Иваном Ћирић, део свог времена провели израђујући новогодишње украсе. 

Ова забавна разонода је била предах од припрема за новогодишње концерте у Ћуприји 

и Београду и других редовних обавеза ученика.  
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Новогодишња приредба 

У склопу организовања новогодишње приредбе ученици и наставници су 22. децембра 

2018.године припремили следеће: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођење дечијег народног кола „Рузмарин“-ученици од другог до четвртог разреда. 

 „Танго“ у извођењу ученика Милане Трујановић и Љубише Поповића 

 „Хип –хоп“ у извођењу ученика седмог разреда. 
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 „Салса касина-Руеда“ у извођењу ученика деветог и десетог разреда.           
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Декорација животног простора у Школи за музичке таленте     

Децембар је месец у којем ученици и запослени учествују у декорисању простора у коме 

живе и уче. Саме активности доносе осећај забаве и опуштања, па смо из тог разлога 

приступили изради украса од различитих материјала:стиропора, украсног папира, 

лесонита и др. Поред ученика, у сређивању 

холова школе и дома у новогодишњем духу, 

укључили су се и професори, васпитачи, 

психолог, домар-мајстор у школи... Сви 

заједно украсили смо и декорисали 

централни хол школе, васпитачку собу, као и 

личне и заједничке просторије у дому. 

Израдили смо јелку, Снешка Белића и пано за 

сликање са новогодишњим апликацијама. 

Организовали смо новогодишњу радионицу под 

називом „ Израда новогодишњих украса“. На 

радионици су ученици израђивали пахуљице, 

новогодишње украсе, честитке...                                                                               

Циљ радионице јесте развијање интересовања 

за предстојеће празнике као и подстицање 

креативности и стваралаштва код ученика 

различитог школског узраста. С обзиром да ликовно изражавање служи ученику да 

означи и  реконструише своју околину, он овим активностима даје лични печат, 

истовремено и као посматрач  и као актер онога што јесте.          

                                                                                       

                                                                                             Горан Николић, васпитач  
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Новогодишњи концерт „ Таленти Србији“ у Ћуприји 

 

Новогодишњи концерт „Таленти Србији“ 

одржан је у сали школе за основно 

музичко образовање „Душан Сковран“ 

24. децембра 2017.године у сарадњи са 

Установом културе у Ћуприји. Концерт је 

био поклон Школе за музичке таленте 

суграђанима.  
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Новогодишњи концерт „Таленти Србији“ у Београду        
 

 
                               

У свечаној сали Скупштине града 

Београда је 27. децембра 

2018.године одржан новогодишњи 

концерт „Таленти Србији“.  На 

концерту су наступили чланови 

Великог оркестра школе и солиста 

Павле Ракочевић (виолончело) под 

уметничким руководством 

познатог виолончелисте Драгана 

Ђорђевића. Концерт је 

организован у сарадњи са 

Скупштином града Београда, 

Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја и Фондацијом 

Добар Глас.      
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ЈАНУАР 2018.године 
 

Светосавска приредба 

Прослава дана Светог Саве одржана је 27. јанура са почетком у 10 часова. Пре саме 

приредбе, у холу наше школе, свештеник је пресекао славски колач, а након тога ученици 

су отпевали химну Светом Сави и тиме отпочели приредбу (носилац активности- 

наставница солфеђа, Ирена М. Милошевић). 

У припреми  светосавске приредбе учествовали су ученици свих разреда.  

Представу „Свети Сава помаже сиромашној деци“ су извели ученици млађих разреда (од 

првог до четвртог) уз помоћ наставника разредне наставе, Весне Андрејић и Љиљане 

Тодоровић.  

Певачку нумеру „Расти, расти, зелен боре“ припремили су ученици различитих разреда.  

Програму су се придружили и старији ученици са градским колом „Борјанка“ (носилац 

активности - Драгослава Костандиновић, наставница физичког васпитања). 
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Ученици старијих разреда су припремили рецитације и игре уз мелодије „Бојерке“ и 

„Српкиње“ (носиоци активности- наставница српског језика и књижевности Весна 

Антић и  наставница физичког васпитања Драгослава Костандиновић). 
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Интерни час  

У Камерној сали Школе за музичке таленте је  23. јануара 2018.године одржан интерни 

час ученика класе наставнице виолончела Ели Крстеве. На програму су били комади са 

клавиром. 

Светосавска академија у Јагодини и Сокобањи 

У склопу прославе школске Славе и свеца Св. 

Саве, Школа за музичке таленте из Ћуприје је 

наступила на Светосавским академијама у 

Јагодини и Сокобањи.  

Светосавска академија у Јагодини, на којој је 

наступио и Мали оркестар наше школе, одржана 

је 26-ог јануара у Дому културе у Јагодини, а 

Академија у Сокобањи одржана је 27-ог јануара 

2018. године. На манифестацији у Сокобањи је 

школа традиционални учесник и гост, већ више од двадесет година, а у Јагодини смо 

први пут наступили на  овој манифестацији. 

У малом оркестару су наступили ђаци четвртог, петог и шестог разреда наше школе, а 

тим приликама су изведена дела композитора: Марка-Антоана Шарпентијеа, Луке 

Соркочевића, Антоњина Дворжака, као и музика из филма "Пирати са Кариба". 

Оркестар је припремио и водио наставник  Жељко Ивовић. 

 

 

Солистички  концерт   
 

 

У  понедељак,  29. 1. 2018.године ,  наше  ученице  Теа  Милеуснић и  Николина 

Маричић,  у класи наставника виолине Божидара  Радосављевића,  одржале  су  

солистички  концерт  у  Београду,  у  

сали  музичке школе ''Владимир  

Ђорђевић''. 

 

Ученице  су  на  концерту  представиле  

програм,  који  су  припремиле  за    

међународно  такмичење  ''Сонус''  

(Крижевци  -  Загреб  -  Хрватска),  а  

које  је  одржано  почетком  фебруара  

2018. године 

 

Концерт  је  био  најављен,  плакатиран,  добро  посећен  и  јако  добро  прихваћен  од  

стране  публике. Обе  наше  ученице  имале  су  врло  успешан  наступ  и  заслужено  

добиле  бројне  комплименте  слушалаца. 
 

Програм  је  био  следећи: 

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ 

Ј. С. Бах:  Партита  соло  бр. 3 
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-  Гавота  и  Рондо 

-  Жига 

В. Перичић:  Свитање 

Х. Вијењавски:  Каприс  бр. 3 

Д. Шостакович:  Лирски  валцер 
 

НИКОЛИНА  МАРИЧИЋ 

М. Позајић:  Стара  мелодија 

Ј. Сибелиус:  Концерт  за  виолину  оп. 47,  де-мол 

I  Allegro  moderato 
 

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ 

Фриц  Крајслер:  Речитатив  и  скерцо 

А. Хачатурјан:  Концерт  за  виолину  де-мол 

I  Allegro  con  fermezza 
 

Уметничку  сарадњу  пружилa  je Милица  Пап, клавирски сарадник. 
         

      Божидар  Радосављевић,  наставник виолине 

 

ФЕБРУАР 2018.године 
 

Међународно  такмичење  ''Сонус''  у  Хрватској 
 
 

5. фебруара 2018.године наше ученице Теа Милеуснић ( виолина, 10. разред) и Николина 

Маричић ( виолина 8. разред) у класи наставника Божидара Радосављевића, учествовале 

су на међународном такмичењу „ Сонус“, Крижевци, Загреб (Хрватска), које се 

организује под окрињем Глазбене удруге 

„Опус“ и загребачке академије. Категорије 

су биле организоване по разредима, а не 

годиштима. 

Резултати:  

❖ Теа Милеуснић (5. категорија) - 1. 

награда (95,60 бодова). Њена категорија 

састојала се од две етапе, тако да је 

програм био веома обиман, а наша 

ученица је била једини кандидат у 

својој категорији.   
 

На програму су била следећа дела: 

(Прва етапа) 
 

Ј.С.Бах: Партита соло бр.3 

- Гавота и Рондо 

- Жига 
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В. Перичић: Свитање 

Х. Вијењавски: Каприс бр. 3 

Д. Шостакович: Лирски валцер 
 

(Друга етапа) 

Фриц Крајслер: Речитатив и скерцо 

А. Хачатуријан: Концерт за виолину де-мол 

I  Allegro  con  fermezza 

 

Обе  етапе  су  ишле  истог  дана,  једна  за  другом,  

 у  размаку  од  4  сата. 

 

 

 

❖ Николина  Маричић  (4. категорија)  -  I / 

1  награда  (97,80) 
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На  програму  су  била  следећа  дела: 

М. Позајић:  Стара  мелодија 

Ј. Сибелиус:  Концерт  за  виолину  оп. 47,  де-мол 

I  Allegro  moderatoУметничку  сарадњу  пружилa  je  проф.Рената  Хил,  уметнички   

сарадник  на  Загребачкој  академији. 

 

 

Игре на снег
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Мастерклас  проф. Дарка  Коџаса 

 

У  периоду  од  23.  до  25. 

фебруара  2018.  године  

наш  истакнути  

виолиниста,  професор  и  

дугогодишњи  

концертмајстор  у  

престижним  оркестрима  

земаља  западне  Европе,  

одржао  је  мастерклас  у  

Школи  за  музичке  

таленте. На  мастеркласу  

је  учествовало  14  наших  

ученика. Ученици  су  

презентовали  програм  

мартовског  колоквијума и  Републичког  такмичења. 

Сарадња  полазника  курса  са  проф. Дарком  Коџасом  била  је  сјајна,  као  и  атмосфера  

и  наступи  ученика  на  завршном  концерту  мастеркласа. 

Први  дан  -  петак,  23.02.2018. 

 

11:30 Даница  Ковачевић,  4. раз. 

 А. Комаровски:  Концерт  е-мол,  1. став   

 класа:  Катарина Поповић 

13:00 Срђан  Вељковић,  7. раз. 

 Х. Вијењавски:  Концерт  де-мол,  2.  и  3. став  

 (П. де Сарасате:  Циганске  мелодије) 

 класа: Милица. Младеновић 

14:00 Ања  Јанковић,  7. раз. 

М. Брух:  Концерт  ге-мол,  1. став    

 класа: Драгутин  Младеновић 

15:00 Марија  Кали,  7. раз. 

 Х. Вијењавски:  Обертас  мазурка     

 класа:  Катарина Поповић 

16:30 Сара  Ристановић,  7. раз. 

 М. Брух:  Концерт  ге-мол,  2.  и  3. став  

 (А. Вијетан:  Фантазија  апасионата)  

 класа: Милица Младеновић 

17:30 Дуња  Стојковић,  7. раз. 

 А. Вијењавски:  Концерт  де-мол,  1. став 
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 класа: Драгутин  Младеновић 

 

Други  дан  -  субота,  24.02.2018. 

 

10:30 Марко  Ђорђевић,  3. раз.  

 Д. Марковић:  Игра 

 О. Ридинг:  Концерт  Де-дур,  оп. 25   

 класа:  Даница Гавриловић 

11:30 Марија  Јанковић,  7. раз. 

  Х. Вијењавски:  Концерт  де-мол,  1. став  

 класа: Владимир Николић 

13:00 Милана  Трујановић, 8. раз. 

 К. Сен-Санс:  Danse  Macabre 

 С. Прокофјев:  Монтеки  и  Капулети  

 Л. Бокерини:  Концерт  Де-дур,  1. став   

 класа: Игор Васиљевић 

14:00 Николина  Маричић,  8. раз. 

  Ј. Сибелиус:  Концерт  де-мол,   1. став  

 класа: Божидар Радосављевић 

15:00 Петар  Радивојевић,  8. раз. 

  Х. Вијењавски:  Скерцо - тарантела 

  К. Сен-Санс:  Концерт  бр.3,  1. став 

 класа: Даница Гавриловић 

16:30 Јован  Митровић,  9. раз. 

  Н. Паганини:  Le  Streghe 

 Ј. С. Бах:  Жига  де-мол 

 Х. Вијењавски:  Концерт  де-мол,  2.  и  3. став 

 класа: Игор  Васиљевић 

17:30 Теа Милеуснић, 10. раз. 

 А. Хачатурјан:  Концерт,  1. став    

 класа: Божидар Радосављевић 

 

Трећи  дан  -  недеља,  25.02.2018. 

 

09:30 Клавирске  пробе  са  клавирским сарадником,  Теом  Андријић; 

11:00 Завршни  концерт; 

 

 

Божидар  Радосављевић,  наставник  виолине  
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Концерт  у  Школи  за  ученике  са  оштећеним  видом  ''Вељко  

Рамадановић''  у  Земуну 

 

У  среду,  28. 02. 2018.године,  наши  камерни  ансамбли  и  виолинисти - солисти  

одржали  су  концерт  у  Школи  за  ученике  са  оштећеним  видом  ''Вељко  

Рамадановић''  у  Земуну. 

Концерт  је  био  најављен,  изузетно  добро  посећен  и  срдачно  прихваћен  од  стране  

публике. Наши  ученици  су  се  представили  у  веома  лепом  светлу. 

Програм  је  био  следећи: 

Гудачки   квартет у класи  наставника Драгана  Мирчића 

СТОЈАНКА  ПЕШИЋ,  виолина,  6. раз. 

ЈОВАНА  СМИЉАНИЋ,  виолина,  6. раз. 

МАРИЈА  БОЖИЋ,  виола,  6. раз. 

ПЕТРА  ЛИПАНОВИЋ,  виолончело,  6. раз. 

Волфганг Амадеус Моцарт:  Дивертименто  К 137 

 II  Allegro  di  molto 

III  Allegro  assai 

         

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  у класи  наставника Божидара  Радосављевића 

Јохан Себастијан Бах:  Партита  соло  бр.3 

III  Gavotte  en  Rondeaux 

 

Гудачки  квартет у класи  наставника Душана  Здравковића 

МИЛИЦА  МИТРОВИЋ,  виолина,  7. разред 

МАТИЈА  СПАСОЈЕВИЋ,  виолина,  7. разред 

ВАЛЕНТИНА  ЛУЧКОВИЋ,  виолончело,  8. разред 

МИЛАН  ЂОКИЋ,  контрабас,  4. разред 

Јохан Антон Филц:  Гудачки  трио  бр.5 

I  Allegro  moderato 

 

НИКОЛИНА  МАРИЧИЋ,  у класи  наставника Божидара Радосављевића 

Жак Фереол Мазас:  Етида  оп.36,  бр.53 

 

Гудачки  квартет  ''ARIEL'' у класи  наставника Ели  Крстеве 

САРА  РИСТАНОВИЋ,  виолина,  7. раз. 

АЊА  ЈАНКОВИЋ,  виолина,  7. раз. 

МАША  ЈОВАНОВИЋ,  виола,  6. раз. 

КРИСТИНА  АНТИЋ,  виолончело,  7. раз. 

Франц Шуберт:  Гудачки  квартет  бр. 1 

I  Andante - Presto  vivace 

          

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  у класи  наставника Божидара  Радосављевића 

Фриц Крајслер:  Речитатив  и  скерцо 

 

Гудачки  квартет  ''ARCUM  FORTUNAE'' у класи  наставника Драгана  Мирчића 
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НИКОЛИНА  МАРИЧИЋ,  виолина,  8. раз. 

МИЛАНА  ТРУЈАНОВИЋ,  виолина,  8. раз. 

САШКА  БОГДАНОВИЋ,  виола,  9. раз. 

КАТАРИНА  БУЉАНЧЕВИЋ,  виолончело,  8. раз. 

Гаетано  Доницети:  Гудачки  квартет  бр. 18 

I  Allegro 

Концерт  у  Земуну, у  школи  за  ученике  са  оштећеним  видом  ''Вељко  

Рамадановић'',  подржао  је покривањем  трошкова  превоза  Ротари  клуб  

„Калемегдан“ из  Београда. 

        

Божидар  Радосављевић,  наставник виолине 

 

МАРТ 2018.године 
 

Мајсторски курс Мирослава Павловића (виолина) 
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МАСТЕРКЛАС 

МИРОСЛАВ ПАВЛОВИЋ 10 – 12. март 2018.год. 

 

 

РАСПОРЕД 
 

Субота, 10. март 
 

 

 

11:00 - Јована Смиљанић, 6. раз.: Г.Ф. Телеман, 

                                                                Фантазија за виолину соло бр. 1 

                                                                Х. Вијењавски, Легенда                             

                                                                класа: проф. И. Васиљевић 

 

 

13:00 - Марко Ђорђевић, 3. раз.: Д. Марковић, Игра 

                                                               О. Ридинг: Концерт де – дур, оп. 25  

                                                                класа: проф. Д. Гавриловић 

 

 

14:00 - Теа Милеуснић, 10 .раз.: А. Хачатурјан, Концерт 1. став                   

                                                               класа: проф. Б. Радосављевић 

 

 

15:00 - Милица Митровић, 7. раз.: Е. Лало,  

                                                                  Шпанска симфонија, 1. став 

                                                                  П. де Сарасате,  

                                                                 Интродукција и Тарантела 

                                                                  класа: проф. К. Поповић  

 

 

17:00 - Стојанка Пешић, 6. раз.: Л. Шпор, Концерт бр. 2  

                                                               Н. Паганини: Мозес Фантазија                      

                                                                класа: проф. К. Поповић    

 

 

  18.00 -  Јелена Пејић, 10. раз.: Прокофјев, концерт бр. 1. став 

                                                              Ј.С. Бах:  

                                                              Сарабанда из Партите ха – мол 

                                                               класа: проф. М. Младеновић 
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МАСТЕРКЛАС 

МИРОСЛАВ ПАВЛОВИЋ 10. – 12. март, 2018.год. 

 

РАСПОРЕД 
 
Недеља, 11. март 
 

 

10:00 - Надежда Ђорђевић, 6. раз.:  Ж.Б. Виоти, концерт бр.22, 1. став 

                                                                     Ф. Рис, Перпетум мобиле 

                                                                     Гершвин – Хајфец  

                                                                      It ain’t necessarily so    

                                                                     класа:проф. И. Васиљевић 

 

11:00 - Стефан Ђорђевић, 10. раз.: Ј. Сибелијус, Концерт 1. став 

                                                                   (Е.Исаи: Балада )                                  

                                                                   класа: проф. М. Младеновић 

 

 

14:00 - Милица Стоиљковић, 10. раз.: П.И.Чајковски:  

                                                                          Концерт, 1. став       

                                                                          класа проф. Д Младеновић 

 

 

15:00 - Петар Радивојевић, 8. раз: Х. Вијењавски:  

                                                                  Скерцо – Тарантела 

                                                                  К. Сен – Санс:  

                                                                  Концерт бр. 3, ха – мол,  1. став 

                                                                  класа: проф. Д. Гавриловић 

 

16:00 - Стефанија Удицки, 10. раз.: Х. Вијетан:  

                                                                     Концерт бр. 5, 1. став 

                                                                     K. Сен – Санс:  

                                                                   Интродукција и Рондо - капричиозо  

                                                                   класа: проф. М. Младеновић 

 

17:00 - Никола Маричић, 8. раз.: Ј. Сибелијус:  

                                                               Концерт 1. став 

                                                               класа: проф. Б. радосављевић   

 

18:00 - Матија Спасојевић, 7. раз.: Шпанска симфонија, 4. и 5. став        

                                                                   класа: проф. Д. Младеновић 
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Клавирски сарадници: 

Милица Пап 

Теа Андријић 

Зоран Гавриловић 

 

Камерна Сала ШМТ - Ћуприја 

понедељак, 12. Март, 2018.год у 11 часова 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М 

 

1.  Марко Ђорђевић  
     III разред 
 

О. Ридинг: Концерт де – дур, оп. 25 
 класа: наставник  Д.  Гавриловић 

    
.2.  Јована Смиљанић  
      VI разред 
 

Г.Ф. Телеман: Фантазија за виол. соло бр. 1 
класа: наставник И. Васиљевић 
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3.  Стојанка Пешић 
      VI разред 
  

Н. Паганини: Мозес Фантазија          
класа: наставник К. Поповић    

   
4.  Јелена Пејић   
     X разред 
 

Ј.С. Бах: Партита ха – мол, Сарабанда  
класа: наставник М. Младеновић 

 

5.  Теа Милеуснић  
     X разред 
 

А. Хачатурјан: Концерт 1. став       
класа: наставник Б. Радосављевић 

 

6.  Матија Спасојевић 
     VII разред    

Е. Лало: Шпанска симфонија, 4. и 5. став    
класа: наставник Д. Младеновић 

 
7.  Петар Радивојевић  
     VIII разред    
   

К. Сен – Санс: Концерт бр. 3, ха – мол, I ст. 
класа: наставник Д. Гавриловић 

   
8.  Николина Маричић  
     VIII разред  
 

Ј. Сибелијус: Концерт 1. став                                                                                   
класа: наставник Б. Радосављевић   

   
9.  Стефанија Удицки  
     X разред  
 

K. Сен – Санс: Интро. и Рондо – капричиозо 
класа: наставник М. Младеновић   

   
10.  Милица Стоиљковић  
       X разред  
 

П. И. Чајковски: Концерт, 1. став   
                                    класа: наставник Д. Младеновић 

 



Летопис школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2017/18.годину 

 

Турнир шаховских нада у Параћину “Звездани пешак“ 
 

Једанаестог марта 2018. године одржан је турнир шаховских нада у Параћину “Звездани 

пешак“ . Ученици који су учествовали на турниру су Петар Радивојевић, Андреј 

Мињевић и Марко Милорадовић, а реализатори су Снежана Ђорђевић, руководилац 

шаховске секције и наставница физичког и здравственог васпитања, Драгослава 

Костандиновић. 
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Концерт у Крушевачком позоришту 

 

Ученици Школе за музичке таленте су 12.марта 2018.године одржали концерт у Малој 

сали крушевачког  позоришта. Концерт је организован у сарадњи наше школе са 

Културним центром у Крушевцу. Наступило је  петоро ученика из класе наставника 

Игора Васиљевића (виолина) и ученица из класе наставника Жељка Ивовића 

(виолончело), уз пратњу клавирског сарадника, наставника Зорана Гавриловића: 

Хана Танасковић, виолина 

Јована Смиљанић, виолина 

Надежда Ђорђевић, виолина 

Милана Трујановић, виолина 

Јован Митровић, виолина 

Мина Станковић, виолончело 

 

Љубитељи класичне музике могли су уживати у мелодијама Баха, Вијењавског, 

Телемана, Паганинија, Крајслера и других познатих композитора.  

Игор Васиљевић, наставник виолине 

 

 

 

 

 

 



Летопис школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2017/18.годину 

 

Концерт ученика у Културном центру у 

Параћину 

 

Уочи припрема за Републичко такмичење, ученици у класи наставника Милоша 

Симића (виола) су 13. марта 2018.године одржали концерт у Културном центру у 

Параћину. 

Ученици који су се представили публици: Марија Божић, Маша Јовановић, Марко 

Милорадовић, Петра Атанасијевић и Ања Милошевић. 
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Концерт у крушевачком позоришту 

 

Ученици Школе за музичке таленте у класи нaставника Божидара Радосављевића су   

14. марта 2018.године оджали концерт у крушевачком позоришту. 

Уметничку сарадњу на концерту пружила је Милица Пап. 

Програм концерта: 
  

ЉУБИЦА  БИЋАНИН,  виолина,  6. раз. 

Д. Шостакович:  Романса 
 

 

ЈЕЛЕНА  ТРИПКОВИЋ,  виолина,  2. прип. 

И. Дунајевски:  Успаванка 

Ф. Купрен:  Гавота 

Ј. Бихари:  Мађарски  плес 
 

ЉУБИЦА  БИЋАНИН,  виолина,  6. раз. 

Ф. Менделсон:  Концерт  де-мол 

I  Allegro  molto 
 

НИКОЛИНА  МАРИЧИЋ,  виолина,  8. раз. 

Ј. Сибелиус:  Концерт  оп. 47,  де-мол 

I  Allegro  moderato 
 

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  виолина,  10. раз. 

А. Хачатурјан:  Концерт  де-мол,   

I  Allegro  con  fermezza 
 

ЉУБИЦА  БИЋАНИН,  виолина,  6. раз. 

П. Сарасате:  Романса  Андалуза 
 

НИКОЛИНА  МАРИЧИЋ,  виолина,  8. раз. 

П. Сарасате:  Цапатеадо 
 

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  виолина,  10. раз. 

Ф. Крајслер:  Речитатив  и  скерцо  
 

    

 

Концерт на Коларцу 
 

Ученици наше школе, млади солисти, имали су прилику да се 14. марта 2018.године 

представе публици у Галерији Коларца. Концерт је организовао Центар за музику у 

оквиру Циклуса музичка радионица. 

Програм концерта: 

МАРКО  ЂОРЂЕВИЋ,  виолинa,  3. разред у класи  наставнице Данице  Гавриловић 

Д. Марковић:  Игра 

ДАМИР  КАРИЋ,  виолончело,  2. разред у класи  наставнице Невене  Бусарац 

Л. ван  Бетовен:  Контраданс 

    

ДАНИЦА  КОВАЧЕВИЋ,  виолина,  4 разред у класи наставнице  Катарине  Поповић 

А. Комаровски:  Концерт  е-мол 

I  Allegro 

     

ЖЕЉКО  ТАМБУРИЋ,  виолончело,  5. разред у  класи  наставнице Невене  Бусарац 

Г. Голтерман:  Олуја 

 

СТОЈАНКА  ПЕШИЋ,,  виолина,  6. разред у класи  наставнице Катарине  Поповић 

Л. Шпор:  Концерт  бр. 2 

I  Allegro  moderato 

    

МАРИЈА  КАЛИ,  виолинa,  7. разред у класи  наставнице Катарине  Поповић 
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Х. Вијењавски:  Обертас  мазурка 

     

МИЛИЦА  МИТРОВИЋ,  виолина,  7. разред у класи  наставнице Катарине  Поповић 

Д. Шостакович:  Романса 

    

ДРАГОШ  ТАМБУРИЋ,  виолончело,  7. разред у класи  наставника Боже  

Сарамандића 

Г. Голтерман:  Капричо 

    

ДУЊА  СТОЈКОВИЋ,  виолинa,  7. разред у класи  наставника Драгутина  

Младеновића 

Ф. Рис:  Перпетуум  мобиле 

    

СРЂАН  ВЕЉКОВИЋ,  виолинa,  7. разред у класи  наставнице Милице  Младеновић 

П. де  Сарасате:  Циганске  мелодије 

    

ВЕЉКО  СТАНКОВИЋ,  контрабас,  4. разред у  класи  наставника Душана  

Здравковића 

К. Димитреску:  Сеоски  плес 

    

МИЛАНА  ТРУЈАНОВИЋ,  виолинa,  8. разред у  класи  наставника Игора  

Васиљевића 

К. Сен - Санс:  Dance  macabre 

    

САШКА  БОГДАНОВИЋ,  виола,  9. разред у класи  наставника Немање  Живановића 

Ј. С. Бах:  Свита  соло  бр. 2 

I  Preludium 

    

ЈОВАНА  УДОВИЋ,  виолинa,  7. разред у класи  наставника Драгутина  Младеновића 

П. Де  Сарасате:  Цапатеадо 

    

Уметничка  сарадња 

Клавирски сарадник:  Теа  Андријић 

Клавирски сарадник:  Зоран  Гавриловић  
 

 

 

 

Час корелације физичког и здравственог васпитања и ликовне културе 

 

Ученици седмог и осмог разреда су 16. марта 2018.године имали прилику да 

присуствују и узму активно учешће на часу колерације ликовне културе  и физичког и 

здравственог васпитања. На часу су на врло занимљив начин обрађене теме  Ликовна 

уметност и спорт кроз историју и Култура и лепота тела. 
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Час корелације предмета географија, историја, српски језик,енглески 

језик и физичко и здравствено васпитање 

 
 

У Школи за музичке таленте, општеобразовна настава може подједнако да буде 

занимљива и да развија 

стваралачке способности код 

ученика, као и музика. 

Покретање мисаоног процеса, 

усвајање знања и синтеза 

научних сазнања кроз 

интеракцију, развијање 

критичког мишљења и 

креативност у практичном 

решавању задатака код ученика  

јесу  моја  унутрашња 

мотивација за час.  

 

Дана, 22. марта 2018. године, 

одржаним корелативним часом, 

географије, историје, српског и 

енглеског језика и плесом у 

оквиру физичког васпитања, на 

тему ,,Америка-систематизација,, покренула сам иницијативу и код наставника и код 

ученика да кренемо путем иновативне наставе, мењајући најпре нашу свест, а затим и  

процес планирања наставе. 

 

Развој електронске технологије и интернет револуција мењају начин на који 

организујемо, структуирамо и тражимо знање, па зато традиционалне моделе морамо 

мењати иновативним. Пракса је показала да такав час не може да траје 45 минута и 

захтева комплекснију припрему уз веома добру међупредметну сарадњу, техничку 

опремљеност већег простора који је неминован за реализацију оваквих часова. 

 

Ивана Гавриловић, наставница географије 
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Вече поезије у средњој медицинској школи 

У организацији Медицинске школе, 

ученици старијих разреда наше школе, од 

седмог до десетог разреда, показали су 

своју љубав према изражајном говорењу 

поезије, плесу и хорском певању. 

29. марта 2018.године били  смо гости и 

само смо се придружили већ постојећој 

замисли домаћина да се једни другима 

представимо рецитовањем поезије али и 

љубавним танго  плесом и четворогласним 

певањем. Топло смо примљени, дивно се 

уклопили у заједничко литерарно и 

плесно  вече. Утисак свих учесника је био 

позитиван и одмах смо у атмосферии 

обостраног задовољства направили 

договор о узвратној посети. 

Рецитовали су ученици седмог и осмог и 

деветог разреда, на српском и енглеском 

и француском. Плесали су уценици 

седмог а певали у хору сви старији 

ученици. Децу су пратиле наставнице 

Татјана  Петровић, Драгослава 

Костандиновић, Ирена Милошевић и 

Весна  Антић, организатор активности. 

Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 
 

 

 

 

 

 

 

Било је весело, разиграно, распевано и забавно. У четвртак, 29. марта 2018. наша школа 

је у сарадњи са вишом медицинском школом организовала вече поезије, плеса и песме, 

које се одржало у холу више медицинске школе. Уз романтичне звукове гитаре наши 

ученици рецитовали су сихове Стевана Раичковића, Душка Трифуновића, Весне Парун, 

Александра Пушкина и још многих других песника, рецитована је такође и песма коју је 

написала једна од наших ученица. Ни песама на страним језицима није фалило! Чули смо 

стихове на француском које је написао Jacques Prevert и такође на енглеском које је 

написао Edgar Allan Poe. Пуно смо допринели и делу плеса и песме наиме хор наше 

школе отпевао је две нумере од којих је једна била Голема ч`чкалица, и 7. разред одиграо 

је румбу. 
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АПРИЛ 

 
Игре у паркићу 

 
Наставница физичког и здравственог васпитања, Драгослава Костандиновић, је у 

сарадњи са Милицом Миленковић (васпитач/волонтер), 5. априла 2018.године 

организовала и реализовала игре у паркићу за ученике од првог до четвртог разреда наше 

школе. 
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Квартетијада 
 

 

Дана 12.4.2018.године на трећој квартетијади, одржаној у Студенском културном центру 

у Београду, као специјални гост наступио је квартет "Arcum fortunae" у саставу: 

Николина Маричић, Милана Трујановић, Сашка Богдановић, Катарина Буљанчевић 

(класа наставника Мирчић Драгана). 

Том приликом изведени су II и  III став гудачког квартета А Бацинија оп.82  бр. 6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Драган Мирчић, наставник камерне музике 
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Концерт Мирослава Павловића и Биљане Горуновић  

у Школи за музичке таленте 
 

 

У Школи за музичке таленте 

17.4.2018.године одржан је 

концерт виолинисте Мирослава 

Павловића у пратњи Биљане 

Горуновић, професора са 

Академије уметности у Новом 

Саду. 
 

 

 

 

Програм концерта: 
 

Василије  Мокрањац:  Соната за  виолину  и  клавир,  ге-мол 

I  Adagio  -  Grave 

II  Scherzo  -  Presto 

III  Adagio 

IV  Allegro  quasi  toccata 
 

Дмитриј  Шостакович:   

Четири  прелудијума,  оп.34 

Морис  Равел: 

Концертна  рапсодија  ''Циган'' 
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Биографије: 

 

Концертмајстор  Београдске  филхармоније  Мирослав  Павловић  је  рођен  у  Крагујевцу.  Био  

је  ученик  Школе  за  музичке  таленте  у  Ћуприји,а  потом  студент  ФМУ  у  класи  проф. 

Александра  Павловића. Године  1999.  промовисан  је  у  концертмајстора  Београдске  

филхармоније.  Сарађивао  је  са  великим  уметницима  као  што  су  Зубин  Мехта,  Михаил  

Јуровски,  Николај  Лугански,  Урош  Лајовиц,  Мухаи  Танг и др. Веома  је  активан  као  и  

солиста,  те  се  истичу  наступи  такве врсте  са  матичним  оркестром,  Симфонијским  оркестром  

Војске  Србије  "Станислав  Бинички",  Српским  камерним  оркестом,  ансамблом  Cameratta  

Academica,  затим  пијанистима  Иваном  Павловић,  Биљаном  Горуновић,  Катарином  Пиповић  

и  другима. Камерна  музика  му  је  посебно  важан  и  заступљен  сегмент  музичког  

стваралаштва.  Павловић  концертира  на  месту  прве  виолине  Гудачког  квартета  "Мокрањац",  

уметнички   је  руководилац  октета  Београдске  филхармоније,  прва  је  виолина  Гудачког  

квартета  АРС,  сарадник  је  многих  камерних  састава  у  Србији  и  шире.  Као  камерни  музичар  

сарађивао  је  са  Горданом  Николићем,  Јане  Томсен,  Хагаи  Шахамом,  Љиљаном  

Несторовском,  Сандром  Белић  и  многим  другим. Павловић  се  бави  педагошким  радом  на  

Академији  уметности  у  Новом  Саду  као  професор  виолине. 
Биљана  Горуновић  је  дипломирала  и  магистрирала  на  Државном  Московском  

Конзерваторијуму  „Чајковски“.  Њени  професори  су  Л. Мохел  и  Г. Акселрод.  Звање магистра  

уметности  стиче  и  у  Београду  у  класи  Ј. Михаиловић.  Добитник  је  Почасне  дипломе  на  

такмичењу  пијаниста  „Мариа  Каналс“  у  Барселони  и  лауреат  је  Међународног  такмичења  

Шопенове  музике  у  Гетингену  (Немачка). Наступала  је  солистички  широм  Србије  и  у  

иностранству  (Немачка,  Грчка,  Шпанија,  Чешка,  Данска,  Норвешка,  Русија,  БиХ - Република 

Српска).  Сарађивала  је  са  свим  значајним  оркестрима  у  земљи  и  многим  камерним  

ансамблима  (Београдска  филхармонија,  Симфонијски  оркестар РТС-а,  Гудачи  Св. Ђорђа,  

Симфонијски  оркестар  Војске  Србије,  Јелена  Влаховић,  Александар  Тасић,  Јован  

Богосављевић,  Људмила  Грос,  Гудачки  квартет  „Глинка“  (Москва),  Драгољуб  Ђуричић). За  

ПГП  РТС  снимила  је  компакт - диск  са  клавирским  делима  Милоја  Милојевића  и  премијерно  

извела  циклус  „Камеје“. На  ранг  - листи  критичара  НИН - а  концерт  посвећен  делима  Милоја  

Милојевића  је  проглашен  за  најбољи  концерт  у  1999. години.  Члан  је  Удружења  музичких  

уметника  Србије  од  1994. године. Добитник  је  награде  Удружења  музичких  уметника  Србије  

за  најбољи  концерт  у  2006. години. Своју  педагошку  каријеру  остварује  као  редовни  

професор  на  Катедри  за  клавир  на Академији  уметности  у  Новом Саду,  где   предаје клавир  

као  главни  предмет  и  Методику  наставе  клавира.  Од  октобра  2012. године  је шеф  Катедре  

за  клавир. 

 

 

 

Предавање у Заводу за јавно здравље у Ћуприји 

У сарадњи са Заводом за јавно здравље у Ћуприји, ученици деветог и десетог разреда 

су  20. априла 2018. године присуствовали предавању на тему „Психоактивне 

супстанце и алкохолизам“. 

Организовала и реализовала наставница физичког и здравственог васпитања,                                                                       

Драгослава Костандиновић. 
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Посета концерту Жил Апапа и Медуотеран дуа 

Ученици Школе за музичке 

таленте имали су прилику да 

23. априла 2018.године 

присуствују концерту Дуа 

Медуотеран и виолинисте 

Жила Апапа у Великој 

дворани Коларчеве задужбине. 

Дуо Медуотеран чине Тајлан 

Арикан (баглама) и Срђан 

Вукашиновић (хармоника). 

Ова два уметника су изводила 

своје композиције „креирајући 

нове звучне светове у 

оригинално уобличеној 

комбинацији Багламе (анадолијске лауте) и хармонике“. Дуални дебитантски албум 

Хорон представља и њихово прво издање, односно збирку класичне, џез и етно музике. 

Овом дуу прикључио се и Жил Апап, познати виолиниста за кога је чувени Јехуди 

Мењухин казао  да је „прави виолиниста 21.века“.  

  

 

LGT young soloists 

 

Наша школа је имала задовољство да у периоду  од   20. до  23. априла  2018.године  

буде домаћин младим талентима из целог света. Ово је била и прилика да чланови  LGT 

young soloist оркестра одрже мајсторске курсеве за ученике наше школе.   
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Mladi muzički cunami u Ćupriji 

PONEDELJAK, 23. APR 2018, 23:45 -> 23:54 

IZVOR:RTS 

Možda i najbolji svetski orkestar klasične muzike svirao je u Ćupriji. 

Njegovi članovi okupili su se samo za tu priliku - da sviraju u gradu 

muzičkih talenata. Imaju od 12 do 23 godine, iz celog su sveta i posle 

Ćuprije sviraće u Novom Sadu i Beogradu. 

Imaju samo 13, 14 godina, a već sviraju vrhunski. Nazivaju ih još i mladi muzički cunami. Filip 

Šupelijus rođen je 2003. godine, a već maestralno svira čelo. 

Pripremio Radovan Jovanović 

"LGT Young soloist" okuplja mlade talentovane muzičare iz 15 zemalja. Nije bitna nacionalnost, 

vera, rasa, bitno je jedino kako sviraju. A dobri su svi, neki kažu najbolji na svetu. 

"Ovo nije najbolji mladi orkestar, mi smo najbolji mladi muzičari na svetu, to je orkestar 

sastavljen od individualaca, od neverovatno darovitih mladih solista", kaže Aleksander Gilman, 

umetnički direktor ansambla. 

Posebno težak zadatak imao je u Ćupriji, u svom rodnom gradu, mladi kontrabasista Dušan 

Kostić, jedini član LGT orkestra iz Srbije. Dušan je pre pet godina završio Školu za muzičke 

talente u Ćupriji, a nastup pred svojim profesorima, rodbinom, sadašnjim učenicima škole bio je 

vrhunski.  

"Pa eto, posle dosta rada u školi, upisao sam akademiju, video sam audiciju za LGT u 

Švajcarskoj, prijavio se za audiciju, prošao dalje i eto me ovde", ispričao je Dušan Kostić, 

kontrabasista. 

Aleksander Gilman u jedom trenutku tokom koncerta rekao je da bolju publiku u životu nije imao. 

A svirali su na svim kontinentima. 

I zaista, publiku su mahom činili sadašnji i bivši učenici Škole za muzičke talente, profesori, i svi 

koji vole klasičan repertoar i vrhunsko muziciranje. 
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Вече поезије у Школи за музичке таленте 

 

У априлу месецу, тачније 26. априла 2018.године, ученици Школе за музичке таленте 

угостили су своје пријатеље из Медицинске школе у Ћуприји и показали се као одлични  

домаћини и организатори  књижевне вечери. Гости су певањем популарних песама и 

говорењем стихова омиљених писаца отворили ову манифестацију. 

Наши ученици су са истим ентузијазмом говорили и своју и уметничку поезију. Било је 

задовољство посматрати их како се сигурно и скоро професионално носе са тремом и 

одговорношћу. Плесало се и певало и за крај се оркестарски свирало. Ученици малог 

оркестра су се представили гостима програмом који су увежбавали за Републичко 

такмичење.  
 

 

 

 

 

 

 

Програм књижевне вечери: 

1. „Аrcum fortune“- Жени које више нема – 

Марко Милорадовић 

2. О поезији, Владика Николај, Увод- 

Марта Медан 

3. За тебе љубави моја, Ж. Превер- Петра 

Липановић 

4. Љубавна песма - Стојанка Пешић 

5. Не ти сад ниси, Љермонтов- Дуња 

Стојковић 
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6. Волео сам вас, Пушкин- Маша Јовановић 

7. A dream within a dream, Е.А.Пo- Љубиша Поповић 

8. Dream theater, Endless sacrifice- Тијана Живановић 

9. Мајска ноћ, Б. Конески- Елвис Трујановић 

10. Обећао си, М.Б.Мојсиловић- Љубица Бићанин 

11. Струна моје душе, Unknown -Мина Станковић 

12. Крај- Unknown-Елена Богдановић 

13. Santa Maria della Salute- Л. Костић- Урош Адамовић 

14. У пролазу, Недељко поповић- Марија Пастроњевић 

15. У троје- М. Ћурчин- Марко Милорадовић 

16. Ја сам жена- Моја Анђела- Тијана Живановић 

17. Говор о поезији, Друштво мртвих песника- Љубиша Поповић 

18. Ако, Р. Киплинг- Милана Трујановић 

19. Небо- Јована Удовић 

20. Лила- Надежда Ђорђевић 

21. Кораци-Одјава- Марта Медан 

22. Салса- Милана Трујановић и Љубиша Поповић 

23. II Руковет, Мокрањац- Хор 

24. Adante festivo- Ј. Сибелијус- Мали оркестар Школе за музичке таленте  

Инструменталне и певачке нумере припремили су наставници Драган Мирчић, Жељко 

Ивовић и Ирена Младеновић Милошевић.   

Наставници  из наше школе који су учествовали у организацији ове вечери су Весна 

Антић, Татјана Петровић и Драгослава Костадиновић. 

 

Мајстордски курс виолисте  Лазара Милетића 

 

Од 25. до 26. априла 2018.године одржан је 

мајсторски курс за ученике/виолисте Школе за 

музичке таленте у Ћуприји. 

Биографија: 

Лазар Милетић је рођен 21.09.1990 у Крагујевцу. 

Основно музичко образовање стиче у Крагујевцу у 

класи професора виолине Драгана Јовановића. Даље 

школовање наставља на одсеку виола у класи проф. 

Сузане Цветковић. 2009-те године уписује Факултет 

Музичке Уметности у Београду као најбоље 

рангирани студент гудачке катедре у класи проф. 

Панте Величковића. Као набољем студенту гудачке 

катедре одобрено му је убрзано студирање и 

дипломира са највишом оценом за чак 3. године. 

Усавршавање наставља у Берлину и мастер студије у 

Ослу у класи једног од најистакнутијег виолисте 

данашњице, Ларша Андерша Томтера. 



Летопис школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2017/18.годину 

 

У току школовања похађао је разне курсеве у земљи и иностранству и усавршавао се са 

следећим истакнутим водећим уметницима данашњице: Хартмуд Роде, Јуриј 

Башмет,Дејвид Такено, Табеа Цимерман, Огњен Станчев, Ларш Андерш Томтер, 

Хариолф Шлихтих, Дорота Сиуда, Пуал Вакабајаши итд. 

Носилац је преко 30 награда како у Србији тако и уиностранству. 2011-те године Лазар 

постаје добитник златне медаље и победник међународног такмичења у Падови 

(Италија). Добитник је награде из фонда Мери Жежељ за најбољег студента гудачког 

одсека на ФМУ у Београду (2012). Исте године осваја награде на такмицењима у 

Стокхолму и Ослу. 2015-те године је финалиста међународног такмичења у Падови и 

такође осваја треће место у области камерне музике.2016-те године је победио на 

медјународном такмицењу на Сицилији,где му је додељена специјална награда за 

интерпретацију од водје виолске секције Берлинске филхармоније. 

У току студија сарађивао са разним реномираним оркестрима од којих се издвајају 

омладински оркестар у Берлину, где је био водја групе, и оркестар Миланске Скале у 

којем потписује уговор на пола године.  

2013-те године осваја аудицију и добија посао као вођа виола у камерном гудачком 

оркестру „Мусица Витае“ у Векшу (Шведска). Постаје хонорарни члан камерног 

гудачког оркестра у Тромсу и Арктичке Филхармоније (Норвешка). 

Од 2015-те је стално запослен као соло виолиста МиН ансамбла (Норвешка). Годину дана 

касније постаје уметнички директор и вођа већ горе поменутог састава.  

Током своје каријере наступао је у престижним салама Европеи шире. Концертна 

дворана у Берлину, Ослу, Стокхолму, Сао Паолу, Рецифе, Коларац, Миланска Скала 

само су неке од многобројних дворана у којима је Лазар наступао.  

Лазар је концертни подијум делио са многим истакнутим уметницима данашњице као 

што су: Ланг Ланг, Кристијан Линдберг, Изабел фон Кеулен, Ларш Андерш Томтер, 

Бенџамин Шмит, Гјора Шмит, Дорота Сиуда, Гавријел Липкинд итд.  

Снимао је за дискографску кућу БИС са камерним оркестестром „Мусица Витае“ као и 

два ЦД-а за МиН ансамбл од којих је један издат у Енглеској.  

Бројни солистички концерти и турнеје обележавају његову каријеру и стваралаштво. 

Издвајају се турнеје по Норвешкој, 

Бразилу, Италији, Словенији, Србији, 

Грцкој, Шведској и Енглеској. 

Иако није типично за његове године, 

Лазар се може сматрати и успешним 

педагогом. Одржао је мастер класове на 

ФМУ у Београду, академијама у Нишу и 

Крагујевцу, Ослу, Копенхагену и мастер 

класове широм Словеније. 2016-те године 

оснива такмицење гудаца у Узицу. 

Наступао је као солиста са оркестрима: 

Хелгеланд Синфонијета (Норвешка), 
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Мусица Витае (Шведска), МиН ансамбл (Норвешка), симфонијски оркестар Нарвика 

(Норвешка), гудачки оркестар Душан Сковран (Србија) и омладински оркестар у 

Берлину.  

У сезони 2018/19 Лазар це наступати као солиста са оркестром Радио Телевизије Србије 

у Београду на Коларцу, Камерним оркестром у Сведској, Хелгеланд Синфонијетом, 

камерним и симфонијским оркестром у Бразилу. 

 

 

Мајсторски курс виолисте Лазара Милетића похађали су ученици: 

Богдановић Елена (ученица четвртог разреда) 

Јовановић Маша (ученица шестог разреда) 

Ђорђевић Надежда (ученица шестог разреда) 

Божић Марија (ученица шестог разреда) 

Ковачевић Јована (ученица седмог разреда) 

Марић Марко (ученик седмог разреда) 

Милорадовић Mарко (ученик деветог разреда) 

Атанасијевић Петра (ученица деветог разреда) 

Богдановић Сашка (ученица деветог разреда) 
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MAJ 2018.године 
 

Kонцерт за госте из Ротари клуба Београд Калемегдан 

У  суботу,  5.5.2018.године,  наши  ученици  су  у  Камерној  сали  одржали  концерт  за  

госте  наше  школе,  чланове  Ротари  клуба  Београд  Калемегдан,  који  нам  је  у          

априлу  ове  године  донирао  и  засадио  на  школском  плацу  100  садница  смреке. 

 

Чланови  Ротари  клуба  Београд  Калемегдан  желели  су  да  посете  нашу  престижну  

школу,  упознају  се  са  установом,  ученицима,  запосленима,  условима  и  начином    

рада  и  обиђу  засађене  саднице. 

 

На  концерту  су  наступили  Мали  оркестар  школе,  два  камерна  ансамбла (гудачки  

квартети),  као  и  ученица  Теа  Милеуснић,  виолина  соло. 

 

Публику  на  концерту  чинили  су  гости,  ученици, професори  и  директор  школе. 

 

Наши  ученици  су  имали  врло  квалитетан  наступ. 

 

Свака  нумера  на  програму  оставила  је  снажан  утисак  на  наше  госте. 

 

  

Концерт је имао и једну битну педагошку страну, јер је био одлична провера и 

припрема за предстојеће наступе Малог оркестра:  концерт у Великој сали Коларчеве 

задужбине (6. маја 2018.године) и Фестивал музичких школа Србије у Књажевцу (10. 

маја 2018.године).  

Наступили  су  са  програмом:  

ТЕА  МИЛЕУСНИЋ,  виолина 

Р. Кројцер:  Етида,  бр. 35 
 

Гудачки  квартет 

СТОЈАНКА  ПЕШИЋ,  виолина 

ЈОВАНА  СМИЉАНИЋ,  виолина 

МАРИЈА  БОЖИЋ,  виола 
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ПЕТРА  ЛИПАНОВИЋ,  виолончело           

В. А. Моцарт:  Дивертименто  К 137 

 -  Allegro  di  molto 

 -  Allegro  assai 

                         

Гудачки  квартет  ''Arcum  fortunae'' 

НИКОЛИНА  МАРИЧИЋ,  виолина 

МИЛАНА  ТРУЈАНОВИЋ,  виолина 

САШКА  БОГДАНОВИЋ,  виола 

КАТАРИНА  БУЉАНЧЕВИЋ,  виолончело         

А. Бацини:  Гудачки  квартет  оп. 82,  бр. 6 

-  Salterello 

 

Мали  оркестар                       

M. A. Шарпентје:  Te  Deum 

Болоње - Сент  Џорџ: 

Симфонија  Де-дур,  оп. 11,  бр. 1 

I  Allegro 

II  Andante 

III  Presto 

Ј. Сибелиус:  Andante  festivo 

 

Мали  оркестар  припремио је  наставник Жељко  Ивовић. 

Камерне  ансамбле  припремио наставник Драган  Мирчић. 

Нумеру  соло  виолине  припремио наставник Божидар Радосављевић. 
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Концерт ученика на Коларцу - Променандни концерт 

У недељу, 6.маја 2018.године, са почетком у 11:00 часова, одржан је концерт ученика 

Школе за музичке таленте у Великој дворани на Коларцу,  у оквиру циклуса Коларчев 

подијум камерне музике. 

Овом приликом публици су се представили солисти наше школе, квартет Arcum 

fortunae и чланови Малог оркестра.  Програм концерта можете погледати у наставку: 
 

Жељко Тамбурић, пети  разред / виолончело : Г. Голтерман, Олуја  

класа наставик  Бусарац Невена 

 

Стојанка Пешић, шести разред / виолина: Л.Шпор: Концерт бр.2, 1. Став 

класа наставник  Поповић Катарина 

 

Маша Јовановић, шести разред / виола: Ф. Шуберт, Концерт Це – дур, 1став 

класа наставник Симић Милош 

Вељко Станковић, четврти разред / контрабас: К. Димитреску:  Сеоски плес 

класа наставник Здравковић Душан 

Елвис Трујановић, шести разред / виолина: П.И.Чајковски, Мелодиј 

класа наставник  Гавриловић Даница 
 

Кристина Антић, седми разред / виолончело :  Д. Попер,  Мазурка 

класа наставник Бусарац Невена 

Дуња Стојковић, седми разред /  виолина: Ф. Рис: Перпетуум мобиле 

класа наставник  Младеновић Драгутин 

  

Клавирски сарадници: 

наставник Теа  Андријић 

наставник  Зоран  Гавриловић 

Квартет                

В.А. Моцарт : Дивертименто к 137 : Allegro di molto  

                                                               Allegro assai 

Јована Смиљанић, виолина 

Стојанка Пешић, виолина 

Марија Божић, виола 

Петра Липановић, виолончело 

класа наставник  Мирчић Драган 

Квартет: ARCUM FORTUNAE 

А. Бацини: Квартет оп. 82 бр.6: Saltarello 

класа наставник  Мирчић Драган 
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Час физичког васпитања са атлетичаром и репрезентативцем 

Драганом Здравковићем 
 

Наставница физичког и здравственог васпитања је 8.5.2018.године одржала час на 

градском стадиону „Морава“ у Ћуприји. Часу су присуствовали ученици од првог до 

четвртог разреда.   

 

 

Крос РТС-а „ Кроз Србију “ 

Ученици Школе за музичке таленте су 11. маја 2018.године  присуствовали кросу у 

пратњи наставника општеобразовне наставе и васпитача: Татјане Петровић (енглески 

језик), Весне Антић (српски језик и књижевност), Жарка Боровине (физика и 

информатика и рачунарство), Дејана  Ђорђевића (васпитач) и 

наставнице физичког и здравственог васпитања Драгославе 

Костандиновић.  

Ученици који из оправданог разлога нису могли да узму 

учешће су присуствовали кросу и помагали учесницима истог.  

Постигнути резултати:  

Марија Станковић (други разред) је освојила треће место 

Марта Медан (седми разред) је освојила треће место. 

Петра Липановић (осми разред) је освојила четврто место. 

Милан Ђокић (девети разред) је освојио треће место. 
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Драгослава Костандиновић, наставница физичког и здравственог васпитања. 

 

„Међународни дан физичке активности“ 

Светска здравствена организација (СЗО) је у циљу подизања свести целокупне светске 

јавности о значају и важности редовне физичке активности у очувању и унапређењу 

доброг здравља и благостања 10. маја 2002. године покренула глобалну иницијативу за 

обележавање међународног 

дана физичке активности. Овај 

дан се и у нашој земљи 

обележава под слоганом 

„Кретањем до здравља”. 

Физичка неактивност уз 

неправилну исхрану, нове 

технологије и урбанизацију 

представља важан фактор 

ризика за настанак хроничних 

незаразних болести, а код 

школске деце може да утиче и 
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на неправилан развој тела и настанак деформитета. Процењује се да се милион смртних 

случајева годишње у европском региону СЗО деси због физичке неактивности. 

Становници Србије у просеку седе 5 сати дневно, највише становници Београда (5,8 

сати), градских насеља (5,3 сата), особе узраста 15–24 године (5,5 сати), као и они са 

високим и вишим образовањем (5,8 сати). 

  Циљеви овогодишње кампање су: 

   А) Подизање свести свеукупне 

јавности о значају физичке 

активности у превенцији 

незаразних болести. 

   Б)  Истицање користи 

физичке активности за 

здравље кроз примере 

добре праксе, а ради 

повећања учешћа 

становништва у спортско-

рекреативним програмима. 

   В) Подизање    свести становништва о значају физичке 

активности и могућностима за њену реализацију у слободно време, на радном месту, у 

школи, кући. 

Г) Промовисање здравих стилова живота као 

што су правилна исхрана, ненасилно 

понашање, престанак пушења и умањење 

изложености дуванском диму, управљање 

стресом и друштвене изолације. 

У Школи за музичке таленте Дан физичке 

активности је обележен кроз разне 

активности: полигон, фудбал, стони тенис, 

шах. У реализацији учествовали ученици, 

наставници (Весна Антић, Снежана Ђорђевић) васпитачи (Дејан Ђорђевић, Горан 

Николић, Јелена Белошевић, Александра Вулић) директор школе Данијела Јовић и 

родитељ Оливера Пауновић.                                                                          
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  Носилац активности: Драгослава Костандиновић 
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Наступ чланова Малог оркестра у Сењском Руднику 
 

 

Ученици Школе за музичке таленте су 14.маја 2018.године наступали у Музеју 

угљарства у сењском руднику у оквиру манифестације „Музеји за 10“. Овом приликом, 

пригодним програмом представили су се чланови Малог оркестра (наставник Жељко 

Ивовић) и чланови квартета школе (наставник Драган Мирчић) у саставу: Смиљанић 

Јована (виолина), Пешић Стојанка (виолина), Божић Марија (виола) и Липановић Петра 

(виолончело).  
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Матурски плес 

У мају месецу, тачније 18. маја 2018.године, ученици наше школе су први пут 

учествовали на матурском плесу. 
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Васкршњи концерт Тее Милеуснић у Парохијском  дому 

 

У Парохијском дому у Београду, 19. маја 2018.године матуранткиња Теа Милеуснић  

( у класи наставника Божидара Радосављевића)  је одржала запажен концерт. 

 

Програм: 

Рудолф  Кројцер: Етида  бр. 35  -  ''Marcia'' 

Арам  Хачатурјан: Концерт за  виолину и  симфонијски  оркестар, де-мол 

I  Allegro  con  fermezza 

II  Andante  sostenuto 

III  Allegro  vivace 

 

Уметничка  сарадња: Милица  Пап. 

 

 

 

Здравствени плакати 

 

 

Драгослава Костандиновић, наставница физичког и здравственог васпитања и ученици   

седмог и осмог разреда су  21. маја 2018.године израдили здравствене плакате, 

промовишући улогу и значај физичке активности и здравог стила живота… 
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Физички активни ученици, здравије одрастање, квалитетније школе 

 
 

 

Покренимо нашу децу….. 
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 Шахисти-велемајстори 

 

На градском тргу у Ћуприји  одржана је прва симултанка 

у оквиру традиционалне манифестације одржавања 

шаховских симултанки на отвореном. 

 

Ученици школе, Марко Милорадовић и Андреј Мињевић 

су имали част да играју против велемајстора Мирослава 

Миљковића (и ремизирали партију). 

 

Носиоци активности: Снежана Ђорђевић у сарадњи са 

наставницом Драгославом Костандиновић 

 

 

 

 

Концерт матуранткиње Утковић Кристине  

у Галерији у центру града Сокобање 

 

Ученица завршног разреда, Кристина Утковић (класа 

наставника Живановић Немање, одржала је концерт 

23. маја 2018. у градској галерији у Сокобањи и 

публици се представила следећим програмом:  

Ј.С.Бах: Прелудијум и Сарабанда из треће чело свите 

Це - дур, Ф. А.Хофмајстер: Етида бр.6 , Б. 

Кампањоли: Етида бр.6, 

Ф.Бриџ: Алегро и 

апасионато, А.Гргин: 

Балада, К.Штамиц: 

Концерт за виолу Де -

дур. 

 

Као гост концерта 

наступила је Ања 

Милошевић (класа наставник Симић Милоша) која је 

извела Прелудијум у  

де - молу из друге чело свите Јохана Себастијана Баха. 

Клавирски сарадник: Милица Пап.  
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Солистички концерт матуранткиње Јелене Пејић 

 

Ученица завршног разреда, Јелена Пејић (класа 

наставника Младеновић Милице), одржала је солистички 

концерт у Свечаној сали општине града Лесковца 23. маја 

2018.године. 

Ученица се публици прдставила програмом свог 

матурског рада и оставила значајан утисак на јавност. 

Публика је имала прилике да чује композиције Баха, 

Сарасатеа, Прокофјева… 

Том приликом је дала изјаву за локалну телевизију и 

радио. 

 

 

 

 

 

 

Наступ квартета школе на прослави јубилеја института  

„Јосиф Панчић“ 
 

Ученице, чланице квартета “Arcum 

fortunae”, имале су прилику и 

задовољство да учествују на прослави 

јубилеја института за проучавање 

лековитог биља „Др Јосиф Панчић“.  

 

На овој свечаности  која је одржана 25.маја 

2018.године у Свечаној сали САНУ наступале 

су Маричић Николина (виолина), Трујановић 

Милана (виолина), Богдановић Сашка (виола) 

и Буљанчевић Катарина (виолончело). 

Подршку ученицима пружали су наставник камерне музике Драган Мирчић у чијој су 

класи ученице квартета и директорка Данијела Јовић.  

                                                                                                       Наставник  Драган Мирчић                        
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Гала концерт Фондације Добар Глас 

У Великој дворани Коларчеве задужбине, 27. маја 

2018. године у 20 часова, одржан је  

Гала концерт Фондације Добар Глас. Поносни смо 

што су на концерту наступиlи веома значајни и 

истакнути уметници, као што су виолиниста и 

концертмајстор ЛСО Роман Симовић, 

виолончелиста, професор на Факултету музичке 

уметности у Београду и наш уметнички руководилац 

Драган Ђорђевић, Велики оркестар Школе за 

музичке таленте и неколико младих солиста (Јована 

Удовић- класа наставника виолине Младеновић 

Драгутина, Дамир Карић и Михајло Јовановић-класа 

наставника виолончела Бусарац Невене). 

 

Данијела Јовић, директор 
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Концерт матуранткиње Тее Милеуснић у Зајечару 
 

Наша ученица десетог разреда, Теа Милеуснић у класи наставника Радосављевић 

Божидара, 28.маја 2018.године је, у сали музичке школе  ''Стеван  Мокрањац'' у 

Зајечару, одржала концерт и том приликом се представила следећим програмом: 

Јохан  Себастијан Бах: Партита  соло  бр. 3 

-  Гавота  и  Рондо 

-  Жига 

Рудолф Кројцер: Етида  бр. 35  -  ''Marcia'' 

Хенрик  Вијењавски: Каприс  бр. 3 

Фриц  Крајслер: Речитатив  и  скерцо 

Властимир  Перичић: Свитање  

Арам  Хачатурјан: Концерт за  виолину и  симфонијски  оркестар,де-мол 

 I  Allegro  con  fermezza 

II  Andante  sostenuto 

III  Allegro  vivace 
Уметнички сарадник: Милица Пап 

 
 

Концерт ученица Милене Стоиљковић и Ање Милошевић  

у Културном центру у Параћину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученице Милена Стоиљковић и Ања Милошевић, у класи наставника виоле Симић 

Милоша, одржале су солистички концерт у Културном центру у Параћину, дана 29. 

маја 2018.године. 

Том приликом, публици су се представиле композицијама Баха, Хофмаистера, 

Палашка, Глазунова, Гргина, Мартинуа и Рола. 
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Солистички концерт ученика школе Павла Ракочевића 

 

Ученик завршног разреда Школе за музичке таленте, Павле Ракочевић (у калси 

наставника Боже Сарамандића, одржао је солистички концерт 30. маја 2018.године у 

позоришту у Параћину.  

 

 

   

Уметничку сарадњу на овом концерту пружио је Зоран Гавриловић. 

Гости концерта били су чланови квартета „Alla brеve“ (у класи наставника Драгана 

Мирчића), а на концерту су се могла чути дела композитора: И. Бајића, Ј.С.Баха, М. 

Бруха, Д. Попера и П.И.Чајковског. 
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ЈУН 2018. године 
Солистички концерт ученице школе Удовић Јоване  

 

Ученица у класи наставника Драгутина 

Младеновића је одржала солистички концерт  у 

павиљону „ Цвјета Зузорић“ у Београду  

2. јуна 2018.године.  

 

Гост на концерту била је ученица Дуња 

Стојковић у класи наставника Младеновић 

Драгутина.  

Ученица се публици представила 

композицијама Баха, Моцарта, Вијењавског. 

 

 

 

 

 

 

IZNENAĐENJE NA CVETNOM TRGU Izložbom i dobrom muzikom najavljena 

Deveta Ariljska letnja muzička manifestacija 

Извор: https://www.blic.rs/vesti/beograd/iznenadjenje-na-cvetnom-trgu-izlozbom-i-dobrom-

muzikom-najavljena-deveta-ariljska/l316cl1 

Marija Antonijević, 02.06.2018. 22:13 
F O T O :  M I L A N  I L I C  /  R A S  S R B I J A  

Večeras je Beograd pomalo ličio na Beč dok je centrom grada odzvanjala klasična i džez muzika. 

Razlog za to bio je nastup nekoliko muzičkih grupa povodom najave devete po redu Ariljske muzičke 
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manifestacije. Program je počeo tačno u 20.30 na Cvetnom trgu nastupom Dragana Đorđevića – 

Suzukija, orkestra Škole za muzičke talente iz Ćuprije i džez Kvintetom Ljube Paunića, a zatim je 

otvorena i izložba fotografija Dragane Selaković. 

F OT O :  M IL AN IL IC  /  R AS  S RB I JA  

 

 
F O T O :  M I L A N  I L I C  /  R A S  S R B I J A B I J A  
Prisutni Beograđani uživali su u muzici 

Veliki broj Beograđana, svih generacija, došli su da isprate ovaj događaj. Mališanima se posebno 

dopala muzika, dok su odrasli uživali i u izložbi fotografija. 
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F O T O :  M I L A N  I L I C  /  R A S  S R B I J A  
F O T O :  M I L A N  I L I C  /  R A S  S R B I J A  
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Матурски испити 

 

Ученици Школе полажу матурски испит на завршној години свога школовања. У 

оквиру матурског испита ученици полажу писмени задатак из српског језика и 

књижевности,  испит из камерне музике и испит из главног предмета – реситал. Испити 

из камерне музике и главног предмета – инструмента, ученици полажу пред комисијом 

коју чине представници професора Факултета музичке уметности у Београду и 

наставници Школе. 

 

Матурски испит за ученике који су одслушали десети разред општеобразовне и музичке 

наставе одржан је: 

 

• 29. мај 2018.године – камерна музика 

• 30. мај 2018. године - српски језик и књижевност  

• 5-6. јун 2018.године - главни предмет (инструмент) 

 

   Ања Милошевић (1999) пореклом је из Велике Плане. Своје 

музичко образовање започиње 2007. године учећи виолину у МШ 

„Б.Трудић“ у Смедеревској Паланци. Даље школовање наставља 

2013. године у Школи за музичке таленте у Ћуприји у класи 

наставника Б. Радосављевића.У десетом разреду прелази на виолу у 

класу наставника М. Симића.  За собом има велики број наступа као 

солиста, али и као члан камерних и оркестарских ансамбала. Као 

солиста је више пута освајала награде на републичком али и на 

међународним такмичењима, од чега се издвајају два лауреата на 

фестивалу Музичко пролеће у Смедеревској Паланци. Са гудачким 

квартетом Аметист освојила је две прве награде на Републичком 

(2015) и међународном (2016) такмичењу камерне музике. Квартет је 

такође учествовао и на фестивалу Balkan Youth Festival у Бугарској. Са оркестром Школе за 

музичке таленте осваја прву награду на Републичком такмичењу оркестара. Као члан оркестра 

наступа у Милану (2015)  у Миланској Скали у склопу програма Ел Система, где сарађује са 

диригентима Б. Kампом, Г. Дудамелом и А. Kадариом. Са оркестром Школе наступа на 

отварању АРЛЕММ - а (2016) са Стефаном Миленковићем и на затварању 48. БЕМУС-а са 

Романом и Миленом Симовић. Као виолиста је похађала мастер клас Дениса Краснокутског. 

Програм: 

Ј.С. Бах: Друга свита за соло виолончело де - мол 

Прелудијум и Куранта 

Ф. Хофмаестер: Етида бр.6 и бр.9 

А. Глазунов: Елегија 

А. Гргин: Балада 

А. .Рола: Концерт за виолу Ес-дур 
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Јелена Пејић је рођена 1999. године у Лесковцу. Музичко образовање 

започиње у родном граду као ученик МШ "Станислав Бинички" у класи 

проф. Б. Стојилковића, а 2015. год. постаје ученик Школе за музичке 

таленте у Ћуприји, у класи наставника Милице Младеновић. 

На републичким и међународним такмичењима из виолине осваја 

бројне награде, међу којима се издвајају две прве награде на 

Међународном такмичењу гудача у Нишу, друга награда на 

међународном такмичењу Стрингфест у Сремској Митровици, друга 

награда на Републичком такмичењу у Београду, прва награда и лауреат 

на међународном такмичењу у Пернику (Бугарска). Као члан оркестра 

Школе под управом проф. Драгана Ђорђевића, наступила је на 

затварању 48. БЕМУС-а са Романом Симовићем, БЕЛЕФ-у 2017. године, 

отварању АРЛЕММ - а са Стефаном Миленковићем, а учествовала је и као солиста на  

многобројним концертима у организацији Школе. Похађала је мајсторске курсеве: проф. Р. 

Лакатоша, проф. Г.Матијевић, проф. Г. Кентере. 

Програм: 

Ј. С. Бах: Прва партита за соло виолину ха – мол 

Сарабанда и Дубл 

Ј. Донт: Етида бр. 3 

Ш. Данкла: Етида бр. 3 

П. Стојановић: Песма без речи 

С. Прокофијев: Концерт бр. 1, Де – дур 

П. де Сарасате: Циганске мелодије 

Кристина Утковић  рођена је  2000. године у  Сокобањи. Школу за 

музичке таленте похађа од 2008. године, када уписује виолину у класи 

наставника Д. Јовић. Своје  даље школовање наставља на виоли коју 

учи од 2012. године у класи наставнице А. Комарице и  касније, 

наставника  П. Величковића. Од 2017. године је у класи наставника  

Н. Живановића. На Међународном такмичењу гудача у Нишу осваја 

две прве награде,  а на Републичком такмичењу у Београду  другу 

награду. Учествовала је и представљала Школу на бројним 

концертима у Београду и широм Србије. Као активан  члан камерних 

састава Школе, освајала је бројне високе награде на Републичким и 

другим такмичењима. Са великим оркестром Школе за музичке 

таленте, наступала је на концертима у великој дворани Коларца на затварању 48. БЕМУС –а, 

као и у оквиру БЕЛЕФ – а. Похађала је мајсторске курсеве код С. Миленковића и Р. Симовића. 

Програм: 

Ф. А. Хофмајстер: Eтида бр. 6 

Б. Кампањоли: Eтида бр. 6 

Ј. С. Бах: Соло свита број 3: Прелудијум и Сарабанда 

Ф. Бриџ: Алегро апасионато  

А. Гргин: Балада 

К. Штамиц: Концерт 

 



Летопис школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2017/18.годину 

 

    Милена Стоиљковић рођена je 9.3.2000. године у Великој Плани. 

Са 7 година почиње да свира виолину у Школи за музичке таленте у 

Ћуприји у класи наставника. Д. Младеновића.  

2012. године прелази на виолу у класу проф. М. Симића. 

У организацији Школе наступа на бројним концертима у Београду 

(Галерија САНУ, Галерија Коларца, СКЦ,  Народно позориште) и 

другим градовима Србије. Носилац је бројних награда од којих се 

издвајају две прве награде и лауреат на 

Међународном такмичењу гудача у Нишу, прва награда на 

Стрингфесту у Сремској Митровици, две друге награде на 

Републичком такмичењу у Београду. 

 2015. године у оквиру програма El Sistema наступа у Миланској Скали. 

Са школским оркестром учествовала је на затварању 48. БЕМУС – а са солистима Романом и 

Миленом Симовић. 

2016. године са  квартетом Рипиено наступа у Чикагу, али и осваја многобројне награде на 

Републичком и Међународним такмичењима из камерне музике. На такмичењу  

Talents for Europe ( Словачка - 2017), квартет Рипиено  осваја  награду лауреат (класа наставника 

Д. Мирчић).  

Програм: 

Ј. С. Бах: Друга соло свита за виолончело де-мол 

Прелудијум и Куранта 

Ф. Хофмаестер: Етида бр.6 

Ј. Палашко: Етида бр.12 

Р. Шуман: Фантастични комад 

А. Гргин: Балада 

Б. Мартину: Концертна рапсодија 

Mилица Стоиљковић је рођена 9. марта, 2000. године. Са 

седам година почиње да свира виолину у Школи за музичке 

таленте у Ћуприји у класи наставника Д. Младеновића. Од 

самог почетка наступа на концертима у организацији Школе 

(Галерија  Коларчеве задужбине, сала ФМУ у Београду, 

Галерија САНУ, Народно Позориште). Као солиста са 

Романом Симовићем, а уз прaтњу оркестра своје Школе, 

наступила је у СКЦ-у. Позвана је у оркестар Норден 2016. 

године, те је наступала у Скандинавским земљама, као и у 

Монте Карлу где је свирала пред 800 људи међу којима су 

били и чланови краљевске породице Монака. За кратко време 

освојила је бројне награде међу којима се издвајају две прве и 

две друге награде на Републичком такмичењу, две прве и две друге награде на Такмичењу 

гудача у Нишу, прва награда на Стрингфесту у Сремској Митровици, трећа награда на 

такмичењима Петар Коњовић, Јан Коцијан у Чешкој и Talents for Europe у Словачкој. Поред 

тога, активно наступа и као камерни музичар, те је на 21. интернационалном такмичењу у 

Словачкој Talents for Europe освојила и награду лауреат са квартетом Рипиено (у класи 

наставника Д. Мирчића).  

Програм: 

Ј. С. Бах: Трећа партита, Е - Дур 

Прелудиум и Лур 

Н. Паганини: Каприс бр .22 

Р. Кројцер: Етида бр. 35 

Ј. Маринковић: Нотурно 

Ф. Крајслер: Кинески тамбурин 

П. И. Чајковски: Концерт Оп. 35, Де - Дур  
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    Павле Ракочевић рођен je у Параћину, 26.10.2000. године. Са 

шест година уписује Школу за музичке таленте у Ћуприји, када 

почиње и да свира виолончело у класи наствника Боже 

Сарамандића. Године 2008. прелази у класу наставнице Зоране 

Првуловић, потом у класу наставнице Невене Бусарац, да би од 

2012. похађао часове виолончела у класи наставника Боже 

Сарамандића. Наступао је у најзначајнијим салама Србије као 

солиста, члан камерног састава, али и као члан оркестра. 

Учествовао је на БЕМУС-у, БЕЛЕФ-у и  на јубиларном концерту 

поводом 40 година постојања Школе за музичке таленте. 

Сарађивао је и са симфонијским оркестром РТС-а. Похађао је 

курсеве код професора Драгана Ђорђевића, Имреа Калмана, Дамјана 

Сарамандића, Милутина Младеновића, Ивана Кучера. Сарађивао је са диригентима Бојаном 

Суђићем, Бруном Кампом, Романом Симовићем и Александром Седларом. 

Као члан камерних састава, солиста или члан оркестра добитник је бројних награда на 

фестивалима, републичким и међународним такмичењима. 

 

Програм: 

Ј. С. Бах: Трећа соло свита за виолончело Це – дур 

 Прелудијум и Алеманда 

Д. Попер: Етида бр. 9  

Д. Попер: Етида бр. 28 

Д. Попер: Мађарска Рапсодија оп. 68 

И. Бајић: Сање  

П. И. Чајковски: Варијације на тему Рококо 

 

 

    Стефан Ђорђевић рођен je у Пожаревцу 2000. године. Још као дете 

је показивао љубав према музици. Виолину почиње да свира са пет 

година у МШ „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, у класи наставника 

З. Вељковића. Своје школовање наставља у Школи за музичке 

таленте у Ћуприји у класи наставнице Милице Младеновић, као 

ученик петог разреда.  Као солиста и члан оркестра учествовао је на 

бројним концертима у организацији Школе, наступајући са 

врхунским уметницима као што су Р. Симовић и С. Миленковић.  

Као солиста, освојио је бројне награде од којих се издвајају три прве 

награде на Републичком такмичењу, две прве и једна друга награда 

на Међунарадном такмичењу гудача у Нишу, друга награда на 

такмичењу Петар Коњовић, прва награда на такмичењу Петар Тошков, 

као и друга награда на такмичењу Јан Коцијан. Учествовао је на мајсторским курсевима 

професора Р. Лакатоша, Р. Симовића, Г.Матијевић и В. Станкулеса. 

Програм: 

Ј. С. Бах: Друга партита за соло виолину де – мол 

Сарабанда и Жига 

Н. Паганини: Каприс бр. 17 

Н. Паганини: Каприс бр. 5 

П. Стојановић: Песма без речи 

Ј. Сибелијус: Концерт де – мол, оп. 47 

Е. Исаи: Балада 
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Стефанија Удицки рођена је 2000. године у Кикинди где са 6 

година почиње да свира виолину у МШ „С. Малбашки“ и одмах 

почиње да осваја бројне награде на регионалним такмичењима. По 

препоруци свог наставника, прелази у Школу за музичке таленте у 

Ћуприји 2010. године у класу проф. М. Младеновић. У организацији 

Школе наступа на концертима у Београду (САНУ, Народно 

позориште, Коларац), као и широм Србије. Године 2011. наступа као 

гост на концерту маестра Ј. Колунџије у Кикинди.  У Народном 

музеју Кикинда са својим гостима, одржала је два солистичка 

концерта. У оквиру програма „El Sistema“, фестивала 

интернационалних оркестара, наступила је и у Миланској Скали.  Са 

оркестром Школе учествовала је на затварању 48. БЕМУС-а, са солистима Романом и Миленом 

Симовић, 2016.године, као и на БЕЛЕФ-у и отварању АРЛЕММ-а 2017. године. Исте године 

учествовала је и на музичкој манифестацији поводом проглашења Града културе за Европу у 

Аархусу у Данској. На такмичењима до сада осваја  19 првих, 5 других и 2 треће награде, од 

којих се издвајају две прве награде на Републичком такмичењу, трећа награда на такмичењу 

Петар Коњовић и такмичењу Браво у Белгији, као и четврто место и прва диплома на 

такмичењу Јан Коцијан.  

Програм: 

Ј. С. Бах: Трећа партита за соло виолину Е – дур 

Лур и Гавота и Рондо 

Ј. Донт: Каприс бр. 13 

Н. Паганини: Каприс бр. 9 

Х. Вијетан: Концерт бр.5, а – мол 

К. Сен – Санс: Интродукција и Рондо капричиозо 

    Теа Милеуснић је рођена 29.12.2000. године у Београду. Живи у 

Ћуприји. Школу  за  музичке таленте у Ћуприји уписала је 2007. 

године (класа наставника Т. Милошевића). Од  2008. године 

школу  похађа у класи наставника Божидара Радосављевића. 

Током свог досадашњег школовања редовно  је представљала 

нашу школу на концертима и такмичењима, било у својству 

солисте, члана камерног ансамбла или оркестра. Од значајнијих 

успеха на такмичењима вреди издвојити: 2009. године - I награда 

на Републичком такмичењу ( камерна музика - трио); 2011. године 

- Специјална наградa (100  бодова) на  Републичком такмичењу 

(камерна музика -трио); 2012. године - I награда на Републичком 

такмичењу ( камерна музика -дуо); 2014. године - I награда на 

Републичком такмичењу (камерна музика -дуо); 2015.године- 

Специјална награда (100 бодова) на Републичком такмичењу (камерна музика -гудачки 

квартет); 2016.године- I награда на  Републичком такмичењу(виолина); 2016. година -I награда 

на Међународном такмичењу ''Даворин  Јенко''(камерна музика -гудачки квартет); 2017. године 

-I награда  на Међународном такмичењу гудача у Нишу (виолина); 2017. године -I награда на 

Међународном такмичењу ''Стрингфест'' у Сремској Митровици (виолина). Захваљујући 

ангажовању Школе за музичке таленте похађала је мајсторске курсеве код виолиниста –

(хронолошки): Миша Витенсон, Роман Симовић, Стефан Миленковић, Робии Лакатош и 

Гордана Матијевић - Недељковић. 

Програм: 

Ј. С. Бах: Партита за соло виолину бр. 3 

Гавота и Рондо, Жига 
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Р. Кројцер: Етида бр.35 Marcia 

Х. Вијењавски: Каприс бр. 3 

Ф. Крајслер: Речитатив и Скерцо 

В. Перичић: Свитање 

А. Хачатурјан: Концерт де – мол 

 

 

 

 

Припрема за пријемни испит 

 

Током маја месеца 2018.године и на почетку јуна, Школа је организовала припрему за 

полагање пријемног испита за нове ученике. Тада су наши кандидати имали прилику да 

се упознају са школским амбијентом и наставницима. 

Наставници музичких теоријских предмета, Горан Миљковић и Ирена М. Милошевић 

припремали су наше кандидате за предстојећи пријемни испит. Са сваким кандидатом 

наставници су држали час припреме и дали значајне инструкције и препоруке за даљи 

рад и напредовање. 

Васпитачи дома Школе обавили су разговоре са родитељима наших кандидата, а   

стручни сарадници -психолози психолошко тестирање. 
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Пријемни испит 

Школа за музичке таленте у Ћуприји уписала је ученике у школску 2018/19.годину за 

следеће образовне профиле: 

• музички извођач – виолиниста  

• музички извођач – виолиста  

• музички извођач – виолончелиста  

• музички извођач – контрабасиста 

Пријемни испит је одржан 9. јуна 2018.године са почетком у 10:00 часова.  
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Мајсторски курс професора Факултета музичке уметности у Београду 

Слободана Герића 
 

 

Деветнаестог и двадесетог јуна 2018.године, одржан је мајсторски курс Слободана 

Герића за ученике који похађају контрабас у Школи за музичке таленте. 

Биографија: Слободан Герић Рођен је 1965. године у Београду. Дипломирао је, 

магистрирао и докторирао на Факултету музичке уметности у Београду у класи 

професора Небојше Игњатовића. Усавршавао се код професора Лудвига Штрајхера 

(Беч, Аустрија) и Франческа Петракија (Сијена, Италија). Наступао је као солиста са 

Београдском филхармонијом, Гудачима Св. Ђорђа, Нишким симфонијским оркестром, 

Симфонијским оркестром из Клагенфурта (Аустрија), Београдским гудачким оркестром 

Душан Сковран, Симфонијским оркестром Академије умјетности из Бања Луке, 

Оркестром Љубица Марић и Омладинском Филхармонијом Борислав Пашћан.   

Добитник је награде 

Удружења музичких 

уметника Србије за 

најбољи концерт у 

2007. години, више 

првих републичких и 

савезних награда, 

као и Октобарске 

награде града 

Београда за ученике 

1984. године и са 

БГО Душан Сковран 

1991.године, као и 

Награде града 

Београда за најбољи 

концерт у 2006.године 

са гудачима Светог Ђорђа. Као члан разних ансамбала гостовао је у иностранству 

(САД, Кина, Русија, Велика Британија, Француска, Немачка, Холандија, Белгија, 

Шведска, Аустрија, Италија, Мађарска, Шпанија, Грчка, Украјина, Македонија, 

Словенија...). 

 

Деловао је као соло контрабасиста Б.Г.О. Душан Сковран 1985-1992, и као вођа 

контрабаса Београдске филхармоније 1994-2007, а тренутно је ангажован као соло 

контрабасиста Гудача Светог Ђорђа. Наступа као солиста и камерни музичар са 

Балканском камерном академијом а члан је и Етно џез ансамбла Огњен и пријатељи. 

Бави се и педагошким радом као редовни професор на Факултету музичке уметности у 

Београду, а многи његови бивши студенти су активни контрабасисти у земљи и 

иностранству. Био је уметнички руководилац Школе за музичке таленте у Ћуприји од 

2006. до 2010. године. Шеф је Катедре за гудачке инстументе од 2006.године до данас. 
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Концерт класе контрабаса 
 

 

  

KONCERT 
KLASE  

KONTRABASA 
 

Klasa pr. Dušan Zdravković 

20 JUN 2018 

19:00 

VELJKO STANKOVIC / MILAN DJOKIĆ 

Na programu: 

F. Mendelsohn, B. Marcelo, 

E. Madenski, I.Galliar, Dimitresku 

 

 

 

-   KAMERNA SALA ŠKOLE ZA MUZIČKE TALENTE    - 
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Такмичење „Охридски бисери“ у Македонији 

 

Од 15. до 22. јуна 2018. године одржано је Међународно такмичење „Охридски бисери“ 

у Македонији. Ученица Александра Ђокић освојила је прву награду у својој категорији, 

док је ученица Јована Удовић у својој категорији освојила другу награду (обе ученице 

су у класи наставника Драгутина Младеновића). 
 

Сусрет ученичких домова Србије на Копаонику 

На крају школске 2017/ 2018. године, награђени ученици/станари дома Школе за музичке 

таленте, провели су четири дана на планини Копаоник у Дому“ Машинац“ на сусрету 

ученичких домова из целе Србије. Сусрет је био организован у периоду од 14. до 17. јуна 

2018.године. 

Тема овогодишњег дружења била је „ОД АМБАЛАЖЕ ДО МЕТРАЖЕ“.  Тема из области 

екологије  имала је за циљ подизање еколошке свести за очувањем и унапређењем здраве, 

еколошки чисте средине, примерене и достојне човека. 

Ученице су свакодневно биле ангажоване у планираним активностима. Пре одласка су 

уз помоћ васпитача Александре Вулић спремиле костим који је био направљен од 

материјала за рециклажу и презентацију, тачније, кратак филм о зеленим и црним 

еколошким тачкама у граду, где им се налази школа и инернат, под називом: 

“РЕПОРТЕРИ ЈАВЉАЈУ“.  Новинари Јавног сервиса и других медија су објединили 
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прилоге ученика свих интерната који су били на скупу и 

доставили су надлежном Министарству. 

„ОД АМБАЛАЖЕ ДО МЕТРАЖЕ“ је модна ревија где су 

ученице представиле свој костим које су претходно 

припремиле. 

Свакодневне шетње овом лепом планином биле су испуњене 

задацима и дружењем са вршњацима из свих крајева Србије.  
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Јул 2018.године 

 
АРЛЕММ 

AРЛЕММ 

July 15 ·  

Sinoć se u Arilju slušala klasična muzika koju su izvodili mladi muzičari Škole za muzičke talente 

predvođeni solistom Draganom Đorđevićem Suzukijem. 

Sinoć se u Arilju i djuskalo jer je Marko Luis podigao Ariljce na noge.  

Sinoć je otvoren deveti ARLEMM. 

 

ИЗВОР: фб страница АРЛЕММ 

https://www.facebook.com/arlemm.rs/?hc_ref=ARTccRqNaTkAl1dQhkE5f0S1tGyHoN-gR7LtfADLWkh7QYIK5B3TiXSCzarKya3mTZc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBp29kvmn-N46pSEbf0t3gGldsDN92U1bBqfjsPQT9a1fs44j4AoUPOitbZ2ObV9jWxVEZarcJcwr6Ec1RhlZ9qVK-uHTwzoVFLAIvB_LHWhtfhmQRCVlA3YWlKtaqPNZNZPdtjDzt6wmrZOflZ8xjPond1wGqT75xmtestDFq9ALIKaE1hqA&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/arlemm.rs/posts/2144788728889427?__xts__%5B0%5D=68.ARBp29kvmn-N46pSEbf0t3gGldsDN92U1bBqfjsPQT9a1fs44j4AoUPOitbZ2ObV9jWxVEZarcJcwr6Ec1RhlZ9qVK-uHTwzoVFLAIvB_LHWhtfhmQRCVlA3YWlKtaqPNZNZPdtjDzt6wmrZOflZ8xjPond1wGqT75xmtestDFq9ALIKaE1hqA&__tn__=-R
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Наступ ученика Школе за музичке таленте на БОЉШОЈ фестивалу 

 

Чланови Великог оркестра Школе за музичке таленте под руководством познатог 

виолончелисте Драгана Ђорђевића Сузукија имали су част и задовољство да 

15.7.2018.године наступе на другој фестивалској вечери "Бољшој" фестивала руске 

класичне музике на Мокрој гори.  
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Извор: https://www.facebook.com/boljsojfestival/ 

https://www.facebook.com/boljsojfestival/
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MUZIČKI FESTIVAL “BOLjŠOJ”: Klasika 
na Mećavniku 
N. JANKOVIĆ | 14. jul 2018. 10:41 | Komentara: 0 

Na Mokroj gori počinje šesti muzički festival "Boljšoj". Na otvaranju Konstantin Kostjukov 

i Nemanja Radulović 

ŠESTI Festival klasične muzike "Boljšoj" biće otvoren u subotu veče na Mokroj Gori revijalnim 
nastupima baletskog prvaka Konstantina Kostjukova i proslavljenog violiniste Nemanje Radulovića. 
Tokom naredna četiri dana mladi muzičari iz Srbije, Republike Srpske i Rusije takmičiće se u veštini 
izvođenja ruskih klasičnih kompozicija, u dve starosne kategorije, od 13 do 17 i od 18 do 25 godina. 
 

Mećavnik će i ove godine, uz mlade talente iz tri države, ugostiti i renomirane umetnike. Osim 
Radulovića i Kostjukova, publika na Mokroj Gori uživaće u nastupima violinista Julijana Rahlina i 
Romana Simovića, i gitarista Gerija Lukasa i Vlatka Stefanovskog. 

- Ovog puta imamo veći broj gostiju iz svetskog vrha muzičke scene. Verovatno je to jedini festival u 
svetu koji se, svojom tako velikom koncentracijom dobrih autora i idejom da se upravo ta iskustva 
razmene sa mladima, održava u posebno lepom ambijentu - rekao je osnivač Emir Kusturica, 
najavljujući festival. 

Drugog festivalskog dana, pored takmičarskog programa, kao posebni gosti festivala nastupiće 
violončelista Dragan Đorđević i Veliki orkestar Škole za muzičke talente Ćuprija. Uvod u ovaj koncert 
biće nastup čuvenog Gerija Lukasa. Američki gitarista, koji je nastupao sa vodećim svetskim džez i rok 
muzičarima, svojim jedinstvenim stilom ozvučiće nemi film "Šahovska groznica" Vsevoloda Pudovkina. 

Početak sledeće sedmice biće u znaku Ruske večeri - na scenu će izaći pijanisti Marija Andrejevna i 
Jurij Rozum, violinistkinja Jana Jakovljević u klavirskoj pratnji Ukija Ovaskainena, a Denis Macujev će 
nastupiti sa Simfonijskim orkestrom "Boljšoj". 

U utorak, poslednjeg festivalskog dana, posetioce očekuje još jedan vrhunski koncert: slavni violinista 
Julijan Rahlin nastupiće sa gudačkim sekstetom oformljenim samo za ovu priliku. Pored Rahlina, na 
sceni će se naći Roman Simović (violina), Sara Mekelrejvi (viola), Milena Simović (viola), Boris 
Andrijanov (violončelo) i Dragan Đorđević (violončelo). 

Nemanja Radulović, Foto: Z. Jovanović 

 

Kao specijalno iznenađenje za učesnike festivala, 
kao i posetioce Mećavnika, poslednje večeri 
festivala, 17. jula, koncert će održati "Vlatko 
Stefanovski trio". 

U takmičarskom delu festivala, za prestižne 
nagrade nadmetaće se 29 učesnika, studenata iz 
tri države, a majstorske radionice sastavni su deo 
"Boljšoja". 

Festival "Boljšoj" je zajednički projekat poznatog 
srpskog režisera Emira Kusturice i kompanije 
"Gasprom njeft". 
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SIMOVIĆ NA BIS 

ZA kraj klasičnog dela festivala, jedan od najboljih violinista svoje generacije, Roman Simović, 
koncertmajstor čuvenog Londonskog simfonijskog orkestra i čest gost vodećih svetskih scena, 
nastupiće uz Simfonijski orkestar "Boljšoj" pod dirigentskom palicom maestra Srboljuba Dinića. 

 

ИЗВОР: http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:738130-MUZICKI-FESTIVAL-BOLjSOJ-Klasika-na-

Mecavniku 

 

Припреме за одлазак у Америку 

 

У Школи за музичке таленте нема паузе ни током лета. Након успешног наступа на 

фестивалу АРЛЕММ у Ариљу, те 

учешћа на Фестивалу руске музике 

"Бољшој" у Дрвенграду на Мокрој 

Гори, гудачки квартет Школе 

(Николина, Милана, Сашка и 

Катарина) марљиво се припремају за 

одлазак у САД. Наставник Драган  

Мирчић са њима увежбава програм за 

представљање Школе у Вашингтону, 

где ће квартет наступити на прослави 

100-годишњице проглашења "Дана 

молитве за Србију", коју је 1918. 

године прокламовао тадашњи 

амерички председниик Вудро Вилсон, велики пријатељ српског народа. 

На позив из америчког 

Конгреса, у ову званичну 

посету САД-у, ученице 

ће ићи у пратњи 

директора Школе, 

Данијеле Јовић, која ће 

обавити разговоре у 

циљу даљег 

продубљивања сарадње, 

како са представницима 

Амбасаде и наше 

дијаспоре у Америци, 

тако и са америчким 

званичницима. 

Контакт са сенаторима 

Стејт Департмента, као и 

финансијску подршку за пут, омогућили су чланови Фондације "Добар глас", наши 

дугогодишњи пријатељи и сарадници, као и пре 2 године, када смо учествовали на 

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:738130-MUZICKI-FESTIVAL-BOLjSOJ-Klasika-na-Mecavniku
http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:738130-MUZICKI-FESTIVAL-BOLjSOJ-Klasika-na-Mecavniku
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прослави јубилеја школе "Свети Сава" у Чикагу. Квартет ће одржати и самостални 

концерт и учествовати на прослави у организацији српске православне цркве у Америци, 

у периоду од 23.-31. јула. 

 

 

 

Дан молитве за Србију - наступ квартета школе у америчком Конгресу 

На позив сенатора задужених за односе са Србијом, из америчког Конгреса, великој 

прослави 100-годишњице проглашења "Дана молитве за Србију", 28. Јула 1918. године, 

коју је прокламовао тадашњи Председник САД-а, Вудро Вилсон, велики пријатељ 

Србије и српског народа, када се на Белој кући вијорила српска застава, одазвали су се 

ученици Школе за музичке таленте из Ћуприје. Гудачки квартет у саставу: Николина 

Маричић - виолина, Милана Трујановић - виолина, Сашка Богдановић - виола и Катарина 

Буљанчевић - виолончело, који је припремио професор Драган Мирчић, у среду, 25. јула 

2018.године наступио је у самом Конгресу и својим извођењем дела Доницетија, 

Бацинија, Хита, Бокеринија.. увеличали овај свечани догађај од великог значаја за 

Србију. У пратњи директора Школе, Данијеле Јовић, дипломираног виолинисте, која је 

имала прилику да обави разговоре са званичницима из Амбасаде Србије, 

представницима Конгреса, СПЦ у Америци и осталим заступницима наше дијаспоре, у 

циљу развијања будуће сарадње, гудачки квартет је у петак, 27. јула имао и свој 

самостални концерт у Карнеги Институту за науку у Вашингтону, а у суботу, 28. јула, на 

сам Дан прокламације, узео учешћа на прослави у организацији Српске  Православне 

цркве у Америци. Том приликом изведене су и познате старе српске песме. Школа за 

музичке таленте из Ћуприје, која има статус Школе од националног значаја, својим 

наступима на манифестацијама широм света, представља нашу земљу на достојанствен 
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начин, младим талентима, високим степеном професионалности, уметничким језиком 

који разуме цео свет - својом музиком. 
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КРАЈ 

☺  

 

Летопис, у сарадњи са наставницима Школе, израдиле: 

Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора 

Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог  

Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог 


