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У току првог полугодишта школске 2021/2022.год. у ОМШ „Петар Илић“ одржано је  4 

седнице Наставничког већа у школи, 1 седница онлајн путем Вибер апликације,3  

седнице Школског одбора, 2 седнице Савета родитеља,4 састанка Педагошког 

колегијума од кога је 1 преко Zoom апликације,2 састанка Тима за развојно планирање, 

2 састанка актива за Развојни школски план , 2 састанка  тима за развој и праћење рада 

установе,2 састанка актива за Школски програм ,2 састанка Ученичког  парламента,2 

састанка Тима за летопис школе,3 састанка синдиката школе. 

У оквиру васпитно-образовног рада организовано је: 4  састанака клавирског актива, 4 

састанка стручног већа дувачког одсека, 3 актива одсека за соло певање, 3  састанка 

актива за виолинског одсека, 4 састанка актива хармонике,3 састанка  актива гитарског 

одсека. Одржани су  испити за ванредне ученике и ученике који полажу за убрзано 

напредовање. Укупно је одржано:  5 интерна часа класа виолине ( 3  у Аранђеловцу,  2 у 

Тополи), 1 јавни час и 9  интерних часова клавирског одсека (6 у Аранђеловцу,3 у 

Тополи), 1 интерни час класе флауте, 1 интерни час класе кларинета, 2 интерна часа  

одсека соло певања, 4 интерна часа гитарског одсека у Аранђеловцу, 2 у Тополи, 4 

интерна часа одсека за хармонику уз поштовање епидемиолошких мера заштите од 

вируса covid-19. 

Одржани су следећи концерти: Новогодишњи концерт у Аранђеловцу,  Новогодишњи 

концерт у Тополи, концерт „Музика је моја прича“ у Аранђеловцу, концерт „Један дан у 

новембру“ у оквиру  Гитар мини феста „ Михаило Златковић“. 

Поред горе наведеног,ученици  школе су освојили награде на следећим такмичењима: 

1)Меморијал „Коста Манојловић“у Смедеревској Паланци (онлајн)-ученица 2.разреда 

соло певања, Ивана Шундић у класи Александре Аливојводић- Јовановић освојила је 

1.награду; 

2) Међународни фестивал гитаре „Guitar united“ (онлајн) у Источном Сарајеву, ученик 

2.разреда гитаре, Тодор Сујић у класи Вуковић Милоша освојио је 3.награду; 

3) Меморијал „Коста Манојловић“ у Смедеревској Паланци(онлајн)- ученик 2.раз.гитаре 

Огњен Сујић у класи Вуковић Милоша освојио је 1.награду; 

4) XII ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2021 у Ваљеву- ученик 2.раз.гитаре Огњен 

Сујић у класи Вуковић Милоша освојио је 1.награду (лауреат такмичења), ученица 

6.раз.гитаре Јустина Теодосић у класи Вуковић Милоша освојила је 2.награду 

У току другог полугодишта школске 2021/2022.год. у ОМШ „Петар Илић“ одржано је 5 

седница Наставничког већа у школи, 1  седница онлајн путем Вибер апликације, 4 

седнице Школског одбора, 3 седнице Савета родитеља, 3 састанка Педагошког 

колегијума,3 састанка Тима за развојно планирање, 3 састанка актива за Развојни 

школски план , 3 састанка актива за Школски програм,3 састанка  тима за развој и 



праћење рада установе, 3 састанка Ученочког парламента,2 састанка Тима за летопис 

школе, 3 састанка синдиката школе. 

У оквиру васпитно-образовног рада организовано је: 11 састанака клавирског актива, 4 

састанка стручног већа дувачког одсека, 4 актива одсека за соло певање, 5 састанка 

актива виолинског одсека, 4 састанка актива хармонике, 5 састанка  актива гитарског 

одсека. Одржани су завршни и годишњи испити за ученике од 2.-5.разреда и 6.разреда. 

Укупно је одржано: 10 интерних часова одсека виолине ( 7 у Аранђеловцу,  3 у Тополи), 

2 јавна часа одсека виолине, 4 јавна часа и 10 интерних часова клавирског одсека (7 у 

Аранђеловцу,3 у Тополи),3  интерна часа класе флауте,2 интерна час класе кларинета,4 

интерна часа одсека соло певања, 1 јавни час дувачког одсека и соло певања,3 интерна 

часа гитарског одсека у Аранђеловцу, 1 у Тополи, 4 јавна часа одсека за гитару, 5 

интерних часова одсека за хармонику. 

Одржани су следећи концерти у другом полугодишту: 

Годишњи концерт у Аранђеловцу,  Годишњи концерт у Тополи,Концерт ученика 

хармонике, Концерти поводом Дана школе у Аранђеловцу и Тополи, Концерт ученика 

Миње Прековић , Наталије Савић и Јустине Теодосић у Аранђеловцу, Концерт „Вече 

гитаре“ ученика  Јустине Теодосић и Огњена Сујића у оквиру манифестације „Ноћ 

музеја“,Концерт поводом светског Дана музике. 

Поред горе наведеног,ученици  школе су освојили награде на следећим такмичењима: 

1) 14.клавирско такмичење „Славенски“у Београду- ученице из класе Дејане Банђур, 

Елена Јелесић освојила је 1.награду, Даница Михајловић-1.награду, Миња Прековић-

2.награду 

2) Међународно гитарско такмичење у Панчеву- ученици у класи Милоша Вуковића, 

Огњен Сујић освојио је 1.награду, Тодор Сујић-2.награду 

3) 22.Меморијал „Душан Протић“ у Београду- ученица Нина Радовановић у класи Дејане 

Банђур освојила је 1.награду 

4) 10.отворено такмичење ученика музичких школа Србије „Бинички“ у Београду- 

ученик Илија Поповић у класи Марије Скуковац освојио је 1.награду, ученица Миа 

Александровић у класи Јелене Вујичић освојила је 2.награду 

5) 20.Међународни фестивал гитаре Уб – ученик Огњен Сујић у класи Милоша Вуковића 

освојио је лауреат, ученик Михајло Радовић освојио је 1.награду, ученик Константин 

Каралић у класи Ирине Ђујић освојио је 1.награду 

6) Школско такмичење клавирског одсека у омш „Петар Илић“ у Аранђеловцу -бодовна 

листа се налази на сајту школе 

7) 20.Међународни фестивал Уб- ученица 3.раз.флауте Емилија Стевановић у класи 

Дијане Бијелић освојила је 1.награду 

8) 3.међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ у Београду- ученица 

5.раз.флауте Исидора Шћекић у класи Дијане Бијелић освојила је 3.награду 

9) Републичко такмичење ЗМБШС у Београду: 



- Анђела Михаиловић, ученица 1.раз.соло певања  у класи Александре Аливојводић-

Јовановић – 1.награда; 

-Илија Поповић, ученик 1.разреда клавира у класи Марије Скуковац- 3.награда; 

-Елена Јелесић, ученица 2.разреда клавира у класи Дејане Банђур-2 награда; 

-Исидора Шћекић, ученица 5.раз.флауте у класи Дијане Бијелић- 3.награда; 

-Миа Александровић,ученица 2.раз.клавира у класи Јелене Вујичић- похвала 

10) Такмичење „Sirmium Music Fest“ ,у Сремској Митровици- ученице Даница 

Урошевић и Андријана  Матић у класи Стевана Савића освојиле су 3.награде 

11) Међународно такмичење „Naissus guitar festival“ у Нишу -ученик 3.раз.гитаре Огњен 

Сујић у класи Милоша Вуковића освојио је 1.награду и титулу лауреата 

12) 65.Фестивал музичких школа Србије у Нишу: 

-ученици Огњен Сујић и Петар Васић освојили су 1.награде; 

-ученица Даница Михајловић-2.награда; 

-ученица Јана Јагодић-3.награда 

На овом фестивалу наша школа је освојила 2.награду у укупном пласману свих школа. 

13)Меморијал „Аца Панић“ у Младеновцу: 

 - Јана Јагодић и Наталија Савић, ученице 6.раз.виолине у класи Јелене Грујић освојиле 

су 1.награде; 

-Вукашин Сарић,ученик 1.раз.гитаре и Тодор Јевтић,ученик 2.раз.гитаре у класи 

Александра Сарбића освојили су 1.награде; 

-Ученица 1.раз.соло певања Анђела Михаиловић и Ивор Фишековић у класи Александре 

Аливојводић освојили су лауреат и 1.награде, а Магдалена Лекић 3.награду; 

-Тодор Сујић,ученик 2.раз.гитаре у класи Милоша Вуковића освојио је 1.награду; 

-Анђела Михаиловић, ученица 1.раз,Анђела Николић и Ирина Плећевић,ученице 

2.раз.упоредног клавира освојиле су 1.награду; 

-Илија Плећевић,ученица 2.раз.соло певања у класи Ксеније Миленковић освојила је 

3.награду; 

-Исидора Шћекић,ученица 5.раз.флауте у класи Дијане Бијелић освојила је 1.награду; 

-Адријана Ивановић и Инес Младеновић,ученице 2.раз.клавира у класи Јелене 

Диздаревић Ђорђевић  освојиле су 1.награде; 

 -Ана Прековић,Лана Ковачевић, Теодора Рајковић и Урош Митровић,ученици у класи 

Дејане Банђур освојили су 1.награде; 

-Анђелина Лакић и Василије Ћирић,ученици у класи Снежане Пуљевић освојили су 

1.награде 



14) Интернационални фестивал „Donne in musica“ у Крагујевцу- ученице Марија 

Тодоровић, Јана Јагодић и Наталија Савић у класи Јелене Грујић освојиле су 1.награду 

15) Такмичење „Guitar art festival 2022“ у  Београду -ученик Огњен Сујић у класи 

Милоша Вуковића освојио је 3.награду 

16)Мајски сусрети младих гудача у Лазаревцу- ученице Нађа Јагодић,Хелена 

Продановић,Андреа Филиповић и Јана Јагодић у класи Јелене Грујић освојиле су 

1.награде 

Наставници клавирског одсека Снежана Пуљевић,Марија Скуковац, Иво Игрутиновић 

и Олга Антонина Ранковић одржали су сараднички час-радионицу 21.04.2022. на тему 

Свирање четворо ручно „Музицирајмо заједно“. 

Музичке радионице и сараднички часови наставника у издвојеном одељењу у Тополи. 

Половином  месеца јуна професор гитаре са ФМУ. из Београда Дарко Карајић је одржао 

предавање и концерт за запослене ,ученике и родитеље.Такође су одржане и мастер клас 

радионице за шесторо наших ученика који показују изузетну музичку надареност.  

Концерт поводом Светског дана музике у јуну месецу у издвојеном одељењу у Тополи. 

Мини концерти и интерактивне радионице за ученике основних школа у Аранђеловцу и 

Тополи ради промоције школе. 

Миња Прековић,ученица клавира у класи Дејане Банђур изабрана је за ђака генерације 

у школској 2021/22.год. 

                                           

 

                              

                                     Координатор тима за летопис школе: Дијана Бијелић 

 

 


