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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Назив школе: Музичка школа "Др. Војислав Вучковић"
Адреса: Кодина 6, 11000 Београд
Телефон: 011 3241-169
Факс: 011 3237-380
Web site: www.vuckovic.rs
Е-mail адреса: info@vuckovic.rs
Општина: Стари град
Матични број школе: 07003196
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КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Музичка школа "Др. Војислав Вучковић" је основана јануара 1952. године, на
иницијативу Витомира Трифуновића, са идејом да се од две рејонске школе, за
народне инструменте, направи Музичка школа. На свечаности, организованоj
поводом оснивања школе, био је присутан др Иван Рибар, председник Президијума
Народне скупштине ФНРЈ, као и секретар за културу, еминентни музичари и
композитори.

Господин Трифуновић, као иницајтор идеје о oснивању школе, каже да је његова
веза са Музичком школом Др. Војислав Вучковић трострука. Био је оснивач и први
директор, од њега је потекла идеја о имену школе и био је њен први „кадровик“.

Школа је првобитно била смештена у дворишној згради у Кнез Михајловој улици
бр. 48, бројила је 22 наставника, на одсеку клавира, виолине и хармонике. Школа је
у почетку имала 240 ђака, што је било превише за само осам учионица, са којима је
тада школа располагала.

Шездесетих година у школу се запошљава велики број младих, академски
образованих професора. Повећава се број постојећих класа , а уводи се класа
виолончела. Својим професионализмом, ангажованошћу и креативношћу, нови
кадар привлачи пажњу Просветно-педагошког завода града Београда, који 1962.
године школу проглашава експерименталном.

Почетком шездесетих година прошлог века, учињени су први кораци у увођењу
припремне музичке наставе. Жеља да се музичка школа приближи деци најмлађег
узраста, изродила је музичко забавиште.
Посебно поглавље у школској историји почиње децембра 1967. године. Тада је,
после дугогодишњег залагања колектива и ђачких родитеља, школа пресељена у
нову, наменски грађену зграду, у Кондиној улици број 6, где се и данас налази.
Шездесете године су такође битне за развој Музичке школе „ Др.Војислав
Вучковић“, јер је успостављена сарадња са ЦМШ ( Централна Музичка школа) из
Москве.
Септембра 1976. године школа, одлуком Скупштине града Београда, прераста у
Средњу музичку школу. Нижу се сјајни резултати на свим пољима педагошког рада.
У то време гудачки одсек се употпуњава класама виоле и контрабаса. Почиње
богатије неговање камерног, оркестарског и хорског музицирања, чији процват
долази осамдесетих година. Развој и успеси школе створили су погодну атмосферу
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за отварање класа нових инструмената - обое и хорне. Соло-певање се уводи у нашу
школу 1981. године.
Од средине осамдесетих покрећемо сарадњу са музичким школама из Ријеке,
Суботице и Приштине (1988). Године 1989. остварена је сарадња са Музичком
школом из Бохума (Немачка).
Године 1988. добијамо своје највеће друштвено признање – Награду "25 мај", коју
додељује Скупштина СР Србије за "континуиран значајан допринос у области
образовно-васпитне делатности“.
Деведесете године карактеристичне су по великом и успешном учешћу наших ђака
на домаћим и међународним такмичењима. Пажњу музичке јавности привлачи
велика пролазност наших ученика на пријемним испитима на музичким
академијама у земљи и иностранству - како нам сведоче обрађени статистички
подаци из тог времена, две трећине наших ученика успешно полаже пријемне
испите за даље школовање.
Од 2000. године до данас у школи се много ради на адаптацији радног простора,
који је услед великог прилива ђака постао мали. На тај начин је обезбеђено
неколико нових учионица за индивидуалну наставу, а то је омогућило и отварање
нових инструменталних класа - трубе, тромбона и гитаре. Године 2003. покреће се
Меморијал "Др. Војислав Вучковић" који обједињује такмичење младих пијаниста
са концертима реномираних уметника и излагањима угледних предавача. Ова
манифестација је веома позитивно оцењена од стране наше културне јавности.
Многи наши ђаци су успешно наставили своје музичко усавршавање на Музичким
академијама и факултетима у нашој земљи, Немачкој, Француској, Енглеској,
Словачкој, Русији, Америци... Наши највећи успеси сигурно су стотине
професионалних музичара који су некада седели у нашим клупама, а данас су
солисти, камерни, оркестарски или хорски извођачи, професори на факултетима,
наставници у школама, композитори, музички писци, музички уредници... Веома се
поносимо њима, јер су они најбоља манифестација суштине постојања и рада
Музичке школе "Др Војислав Вучковић". Међу њима су пијанисти Александар
Маџар , Иво Погорелић, Лидија Станковић, Истра Печвари, Александра Павловић,
Марија Ђукић, Владимир Стојнић, Аника Вавић, Ирина Базик, виолинисти Јован
Кулунџија, Матеја Маринковић, Тијана Милошевић, Марија Мисита, Марија
Шпенглер, Ксенија Зечевић, виолончелиста Дејан Божић, контрабасиста Саша
Куленовић, флаутискиње Зорица Миленковић, Ана Богдановић Радић хармоникаш
Александар Николић, соло-певачи Никола Мијаиловић, Анета Илић, Александра
Ангелов, композитори Милан Михајловић, Властимир Трајковић, Андрија Галун,
Катарина Миљковић, Светлана Савић, Иван Бркљачић, Војкан Борисављевић,
музиколози Даница Петровић, Драгољуб Катунац, Александар Васић и многи,
многи други, чија имена, због ограниченог простора, не можемо овом приликом да
поменемо.
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РЕСУРСИ ШКОЛЕ
Основни ресурс школе чине ученици. Ученици ОМШ су распоређени у
шестогодишњу,четворогодишњу и двогодишњу школу у оквиру 6 одсека:
клавирски, гудачки (виолина, виола, виолончело и контрабас), дувачки (флаута,
обоа, кларинет, хорна, труба и тромбон), соло-певање, гитару и хармонику.
Ученици у СМШ похађају четири разреда и стичу четврти степен стручности.
Посебан сегмент нашег образовно-васпитног рада посвећен је Музичкој играоници.
Намењена је деци млађег узраста, предшколског од 6 до 7 година и млађег
школског узраста деце од 7 до 8 година старости.

СТРУЧНИ КАДАР
Колектив је састављен од Стручних већа које чине наставници сродних предмета.
Колектив броји шест већа: клавирски, гудачки, дувачки, хармоникашки, солопевачки, гитарски. У колективу ради 82 наставника. Сви имају високу стручну
спрему. Десеторо наших колега носи звање магистра, двоје наставника има титулу
доктора уметности и доктор наука. У школи раде два стручна сарадника: психолог
и библиотекар.
На пословима административно-финансијске службе ради пет извршилаца, а на
пословима одржавања хигијене школских просторија ради пет извршиоца.
Наставници се усавршавају кроз акредитоване програме ЗОУВ-а , стручне скупове,
зимске и летње школе, стручна и студијска путовања, међународне семинаре и
скупове и остале активности које сами организују у складу са личним планом
професионалног развоја. Неколико наставника су аутори и реализатори
акредитованих програма стручног усавршавања.
Чланови нашег колектива су носиоци друштвених и струковних признања за свој
рад. Велики професионални углед који они уживају међу струковним колегама
потврђују и позиви за учешће у жиријима на многим фестивалима музичких школа,
републичким и међународним такмичењима.

ПРОСТОР
Зграда школе се простире на 1040 m2, приземље и четири спрата. У приземљу се
налазе зборница, секретаријат, рачуноводство, ученички реферат и канцеларија
психолога, нототека, кухиња и тоалет. На спратовима су 23 учионице, од којих је
једна мултимедијални кабинет. Већина учионица је пространа, климатизована са
добрим природним осветљењем и функционално распоређеним инструментима и
намештајем потребним за одржавање наставе. На четвртом спрату имамо Свечану
салу. Сваки спрат, осим последњег, има и свој тоалет.
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ОПРЕМА
Школа располаже инструментратијумом који, поред више клавира и пијанина,
садржи бројне виолине, виоле, виолончела, контрабасе, флауте, обое, кларинете,
хорне, трубе, хармонике и гитаре. У школској сали поседујемо два концертна
клавира.
Од техничке опреме су заступљени аудио и видео уређаји (грамофон, цд-плејери).
Компјутером су опремљени, финансијска и административна служба, управа
школе, библиотека, као и неколико учионица за теоријску наставу. Школа има
клима-уређаје у већини учионица, административно-управних канцеларија,
зборници и Свечаној сали.
Ученицима и наставницима стоје на располагању нототека и фонотека које броје
неколико хиљада наслова нотног материјала, уџбеника, музичких компакт дискова
и грамофонских плоча. Осим тога у нототеци се последњих година ради на
обогаћењу фонда електронским материјалом, па је тако обезбеђено и више стотина
нота у пдф формату, као и снимака у мп3 формату.
Школа има уграђен надзорни видео систем, који осигурава безбедност ученика,
наставника, родитеља и школске имовине.

РЕСУРСИ СРЕДИНЕ
Како је наша Школа смештена у самом центру престонице, многе установе
културног, јавног и образовног типа су нам на дохват руке и стварају велики
потенцијал за развијање међусобне сарадње.
Установе културе:
Коларчев народни универзитет
Београдска филхармонија
Народно позориште
Народни музеј
Етногтафски музеј
Галерија Српске академије наука и уметности
Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић"
Културни центар Београда
Установа културе Палилула
Дечји културни центар
Руски дом
Градска библиотека
Народна библиотека
Библиотека Чика Јова Змај
Образовне установе:
ОШ „Дринка Павловић“
ОШ „Вук Стефановић Караџић“
ОШ „Стари град“
ОШ „Скадарлија“
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Предшколска установа „Дамбо“
Удружења и клубови:
UNASERBIA
AIESEC
Медији:
Радио и Телевизија Београд
Радио и Телевизија Студио Б
Политика
Блиц

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОЦЕС
Наставни процес се одвија у две смене (преподневна и поподневна), а школа ради
шест дана недељно, због чега наставници раде у три сменска циклуса. Редовна
настава се изводи према наставним плановима и програмима за ученике основне
музичке школе и ученике средње музичке школе.
Велики број наших средњошколаца се определио да опште образовне предмете
похађа по програму предвиђеном за музичке гимназије. Општеобразовну наставу
организујемо у заједници са Музичком школом "Станковић", а у просторијама
музичке школе у Дечанској улици број 6.
За најмлађе полазнике школе организована је настава у музичкој играоници. Ниво
I уводи децу (узраста од 6 до 7 година) у свет музике, кроз игру, певање и покрет.
Ниво II је организован за нешто старији узраст (7 до 8 година) и у њему се ради на
развијању слуха и елементарном музичком описмењавању полазника, као и на
њиховом упознавању са инструментима. Примењује се специфичан, тзв.
интегративни приступ који одговара предшколском узрасту, а одобрен је од
стране Заједнице музичких школа Србије.
У школи се редовно организује додатна настава из свих предмета за које постоји
потреба и интересовање. Циљ додатне наставе је проширивање знања и боља
постигнућа ученика. Ова врста наставе је посебно актуелна у време припрема за
такмичења и пријемне испите.
Поред додатне, организује се и допунска настава. Потреба за допунским радом
утврђује се током редовне наставе уколико ученици имају недовољне оцене из
појединих предмета. За ученике који имају развојне тешкоће организује се
индивидуална допунска настава.
Наши ђаци учествују на бројним домаћим и иностраним такмичењима на којима
постижу запажене резултате. Клингентал, Стреза, Тортона, Париз,Рим, Женева,
Кастелфидардо и многа друга места, била су бина за сјајне наступе наших ученика
који су се вратили са бројним наградама.
Школа организује два такмичења међународног карактера: за клавир и хармонику.
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На крају школске године ученици (и у нижој и у средњој школи) полажу завршне
испите, предвиђено планом и програмом. Ученици завршног разреда средње школе
на крају школовања полажу матурски испит. Матурски испит се састоји од
практичног дела , главног предмета и обавезног писменог испита из српског језика.
Школа организује припрему свих ученика који желе да полажу пријемни испит на
неком од музичких факултета у земљи или иностранству. То подразумева
припрему из главног предмета , али и теоријских предмета који се полажу на
пријемним испитима (солфеђо, хармонија, музички облици, историја музике).
У школи је активан Ђачки парламент чије су активности усмерене на развијање
парламентарних односа, остваривање и заштиту права ученика, хуманитарни рад,
заштиту животне средине , организовање културног и забавног живота ученика и
развијање сарадње са сличним организацијама у нашој земљи и иностранству.
Школа организује екскурзије и студијска путовања. Посете Грчкој, Чешкој,
Словачкој, Аустрији, Мађарској, Италији, које су за многе била прво путовање ван
наше земље.
У Школи се велика пажња поклања културној и јавној делатности. Сматрамо да је
то значајна допуна квалитетној стручној настави. Годишње се одржи око 50
концерата и јавних наступа. Приређујемо их у сопственој концертној сали, али и у
реномираним концертним просторима нашег града - Коларчев Народни
Универзитет, Београдска Филхармонија, Дом Војске, Галерија САНУ, Етнографски
музеј, Музеј науке и технике само су неке од бројних позорница ђачких успеха.
Посебно треба поменути традиционалне концерте поводом Дана Школе, прославе
Светог Саве и Нове године. Ту су и мајски концерти играонице и ученика ОМШ, као
и најуспешнијих такмичара. Овако атрактиван и активан музички живот је ефектна
и корисна допуна свакодневним наставним делатностима. Она ђацима помаже да,
у оквиру саме школе, сагледају могућности и смернице свог будућег бављења
музиком. Наши наставници такође учествују у концертном животу школе - сваке
године се одржава концерт на коме они наступају и који изазива велико
интересовање колега, ученика и родитеља. Изузетну пажњу привлачи
новогодишња представа за најмлађе, коју сваке године припремају заједно
наставници и ђаци.
Стручно усавршавање реализује се у установи и ван ње. Школа организује стручне
семинаре и предавања за ђаке и наставнике, које држе водећи страни и домаћи
педагози. Домаћин је акредитованих семинара и стручних скупова за наставнике.
Школска управа подстиче и подржава наставнике у свим облицима усавршавања
које препоручује и организује Министарство просвете и друге институције и
организације.
Стечена знања на едукацијама, иновативне методе и технике рада, наставници
примењују у својој пракси и преносе својим колегама на Наставничким и Стручним
већима, као и у међусобној сарадњи на часовима.
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ЗАДАЦИ ШКОЛЕ
Кроз остваривање програма образовно-васпитног рада у ОМШ и СМШ
Школа:
•

развија љубав према музици и културу одласка на концерте код деце и
омладине,

•

припрема најдаровитије ученике ОМШ за даље музичко образовање,

•

оспособљава ученике СМШ за ниво IV степена музичког извођача као и за
даље високо музичко образовање,

•

утиче на формирање здраве, образоване и слободне личности ученика,

•

развија смисао и спремност младих за изграђивање друштвених односа,

•

развија смисао за неговање и прихватање културног наслеђа и савремених
достигнућа других народа света.

СПЕЦИФИЧНОСТ ШКОЛЕ
Сопствена, функционална, наменски грађена зграда
Вишенаменска концертна сала (опремљена са два концетна клавира, видео и аудио
опремом)
Специфична школска атмосфера коју гради сложан и компактан колектив са много
младих професора, бивших ђака, који негују педагошку школску традицију.
Богата активност на домаћим и међународним такмичењима и високи резултати
које ученици постижу на њима.
У својој 64. години постојања наша школа реализовала је бројне програмске
садржаје. Концертна сезона наших ученика била је веома богата. Наши ђаци
наступали су не само у школи већ и у другим просторима где су били изузетно
запажени. Такође, ученици наше школе учествовали су на такмичењима у земљи и
иностранству и донели бројне награде. Наша школа је била домаћин Републичког
такмичења.
Активности, такмичења и награде наше школе у школкој 2019/20. години
представићемо по одсецима.
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА ГИТАРЕ

Иако један од најмлађих одсека у школи, гитарски одсек је у предходној школској
години остварио значајне резултате како на пољу концертне делатности, тако и
на пољу домаћих и интернационалних такмичења. Ученици музичке школе „Др
Војислав Вучковић“ су на најбољи могући начин, јавно приказали завидан ниво
знања, који су кроз редовну наставу, и похађање стручних семинара и мајсторских
радионица стекли у току ове школске године. Још један од показатеља успеха, је
чињеница да је јако велики проценат свршених средњошколаца, успешно прошао
пријемне испите на домаћим и на страним престижним академијама.
Такође поред редовних предавачких активности и самоусавршавања кроз
семинаре и радионице препоручене од стране Завода, професори гитаре СМШ „Др
Војислав Вучковић“ су били активни и као предавачи, чланови међународних
жирија и концертни извођачи и на тај начин потврдили своју стручност,
посвећеност послу, а самим тим и квалитет наставе који се обавља у школи. Актив
чине :
Руководилац стручног актива: мр.проф Зоран Анић
Милкица Поњавић, проф.
Владимир Лубардић, проф.
Јелена Мишић, проф

АКТИВНОСТИ у 2019/20. год
01.09.2019.год. ИНТЕРНЕШИНАЛ САМЕР ГИТАР АКАДЕМИ – међународни
гитарски камп у Охриду, Македонија, завршни концерт,наступила Ема Дехељан,
класа: Зоран Анић
11.09.2019.год. Вече класичне гитаре на Ташу, у организацији Serbian Music
Centrа. Концерт младих и успешних гитариста, наступ Оливере Огњеновић. Класа:
Милкица Поњавић.
11.10.2019. Концерт, Галерија ЦИГЛАНА, Београд, МУШКАЛИЦА Супер Нова
Оркестар, Григорије Аврамовић, класа: Зоран Анић - концерт
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23.10. 2019. Год. Промоција књиге Душана Пејчића у ОШ „Милош
Црњански“(ул.Ђорђа Огњановића 2, Београд), наступ Оливере Огњеновић.Класа:
Милкица Поњавић.
25.10.2019. год. Свечана академија поводом Дана школе „Милош Црњански“
(ул.Ђорђа Огњановића 2, Београд), наступ Оливере Огњеновић. Класа: Милкица
Поњавић.
30.10.2019 – Дом војске Србије – Манифестација“Дани здравља“. Као гости
наступили ученици Дарио Стефановић, Лука Граси из класе Владимира Лубардића
31.10.2019. Гостовање у ТВ емисији „Жикина шареница“ МУШКАЛИЦА Супер
Нова Оркестар, Григорије Аврамовић, класа: Зоран Анић
03.11.2019.год. Завршни Гала концерт победника на 4.Mеђународном фестивалу
гитаре „Guitar United“, у сали Културног центра, Источно Ново Сарајево. Наступ
Милице Ристић, класа: Милкица Поњавић
10.11.2019 – Центар за културу Панчево – Приредба поводом доделе пакета за
децу без родитељског старатеља. Као гости наступили ученици Дарио
Стефановић, Матиа Марковић
26.12.2019. Крагујевачка Гимназија, Концерт МУШКАЛИЦА Супер Нова Оркестар,
Грогорије Аврамовић, класа: Зоран Анић
27.12.2019.год. Добротворни новогодишњи концерт под називом „Донирај за
осмех“, за децу из Звечанске, сала МШ„Др Војислав Вуковић“, Београд. Наступ
Оливере Огњеновић, класа: Милкица Поњавић.
27.12.2019.год. Новогодишњи концерт ученика ниже Музичке школе „Др
Војислав Вучковић“, у Нушићевој фондацији (ул. Мајке Јевросиме 2, Београд).
Наступ Миле Јовановић, класа: Милкица Поњавић и Ане Круљ, класа: Зоран Анић
27.12.2019.год. Добротворни новогодишњи концерт, сала школе „Др Војислав
Вучковић“, наступили Саша Синђелић, Лазар Радојевић, класа: Зоран Анић
17.01.2020 год. Концерт ученика Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ у
International School of Belgrade (ул.Темишварска 19.) Наступ Оливере Огњеновић и
Милице Ристић, класа: Милкица Поњавић.
18.01.2020 год. Меморијални концерт посвећен Драгану Петровићу у МШ
„Ватрослав Лисински“.Наступ Оливере Огњеновић, класа: Милкица Поњавић.
22.01.2020 год. Мини концерт класичне гитаре у IMMO Centru (ул. Гандијева 21)
Наступили: Ивановић Сава, Андрејић Лука, Врбашки Виктор.Класа: Милкица
Поњавић.
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26.01.2020 – „Иммо Центар“ – Београд „Музику од срца, деца дарују деци“ - Мини
концерт класичне гитаре одржан у „Иммо центру“ на ком су представили
најмлађи уметници на класичној гитари, и пренели другој деци љубав према
уметности на класичној гитари. Наступили су ученици из музичке школе Др.
Војислав Вучковић из класе Владимира Лубардића: Дарио Стефановић, Лука
Граси, Вања Јовићевић, Никола Радовановић, Михаило Атанасијевић
30.01.2020. год. Концерт ученика одсека гитаре музиких школа : Лисински,
Ђорђевић и Вучковић у МШ „Владимир Ђорђевић“ (ул. Ватрослава Јагића),
Београд. Наступ Оливере Огњеновић и Милице Ристић. класа: Милкица Поњавић.
03.02.2020. год. Концерт у Културном центру „Влада Дивљан“ Наступ Оливере
Огњеновић, класа: Милкица Поњавић
16.-22.02.2020. Интернационални Музички Камп Суботица, Ана Круљ, Лана
Стојаковић, Иван Настић, Ема Дехељан, Саша Синђелић Лазар Радијевић –
предавања, концерти, класа: Зоран Анић
22.02.2020. год. Меморијални концерт Сабрине Влашкалић у Галерији 73 Наступ
Оливере Огњеновић и Милице Ристић, класа: Милкица Поњавић
10-15.03.2020. Међународни фестивал гитаре „Guitar Art Festival“, Београд,
МУШКАЛИЦА Супер Нова Оркестар, концерт, Григорије Аврамовић, класа: Зоран
Анић
15.03.2020. год. Завршни концерт лауреата Меморијала „Душан Протић“Наступ
Оливере Огњеновић, класа: Милкица Поњавић
09.06.2020. год. Дипломски испит Милице Ристић, класа: Милкица Поњавић.
Уписала Факултет Музичке Уметности у Београду. класа: Милкица Поњавић.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА УЧЕНИКА:
•Огњеновић Оливера - XI Tакмичење класичне гитаре „VArt“ Ваљево 2019. год.
I место, проглашена је на додели награда Лауреат такмичења.
Класа: Милкица Поњавић.
•Огњеновић Оливера – Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић“,
2019. год .Смедеревска Паланка – Лауреат дисциплине гитара.
Класа: Милкица Поњавић.
•
Ристић Милица- Mеђународни фестивал гитаре „ Pleven Guitar Festival“
Бугарска 2019. Год. ( двоетапно такмичење), III место.
Класа: Милкица Поњавић
•
Ристић Милица - 4.Mеђународни фестивал гитаре „ Guitar United“ , Источно
Сарајево.2019. год. ( V категорија), - I место ( 98.8).
Класа: Милкица Поњавић
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•

Ристић Милица - 4. Mеђународни фестивал гитаре „ Guitar United“ , Источно
Сарајево.2019. год.( No Age limit категорија) – I место ( лауреат фестивала).
•

•

Добитница концертне гитаре грчког градитеља Seintoulas Giannis-а. ( 5.000
еura).
Класа: Милкица Поњавић.
Ристић Милица - 4.Mеђународни фестивал гитаре „ Guitar United“ , Источно
Сарајево.2019. год. награда Глас публике.
Класа: Милкица Поњавић.
• Огњеновић Оливера –Transilvania Internacional Guitar festival, Румунија
2019. год. - II место .
Класа: Милкица Поњавић.

•

Огњеновић Оливера – Меморијал „Душан Протић“, Београд 2020. год. Лауреат
Класа: Милкица Поњавић.

•

Павловић Иван – Меморијал „Душан Протић“, Београд 2020. год. – I награда
Класа: Милкица Поњавић.

•

Ристић Милица – Меморијал „Душан Протић“, Београд 2020. год. – I награда
Класа: Милкица Поњавић.

•

Ристић Милица – Међународни фестивал гитаре „Guitar Art Festival“ у
Београду - II место.

•

Огњеновић Оливера – Међународни фестивал гитаре „Guitar Art Festival“ у
Београду - III место.

•

Ристић Милица – Онлајн такммичење „Константин Велики“ - II награда

•

Огњеновић Оливера – Онлајн такммичење „Константин Велики“ - II награда

•

Огњеновић Оливера – признање уручено од стране председника Скупштине
града Београда, Николе Никодијевића – „Звезде града Београда 2019“,
Скупштина града Београда

МАСТЕРИ И АКТИВНОСТИ ПРОФЕСОРА НА ФЕСТИВАЛИМА
01-04.08.2019. „Wyoming Fine Arts Center“ Summer Camp, Cincinnati, Ohio, USA
Милкица Поњавић –мастери
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25.08.-01.09.2019. Интернационална летња гитарска академија Охрид,Македонија
Зоран Анић - предавач, концерт
01-04.10.2019. „Quart de ton“, Centre d’education musicale, Париз, Француска
Милкица Поњавић –мастери.
11.10.2019 Концерт, Галерија ЦИГЛАНА, Београд, МУШКАЛИЦА Супер Нова
Оркестар, Зоран Анић - концерт
18-20.10.2019. „Eva International Music Centre“, Београд
Милкица Поњавић –мастери.
31.10.2019. Гостовање у ТВ емисији „Жикина шареница“ МУШКАЛИЦА Супер
Нова Оркестар, Зоран Анић
31.10-3.11.2019. Mеђународни фестивал гитаре „Guitar United“, Источно Сарајево,
Милкица Поњавић – члан жирија и мастери.
12.11.2019. Гостовање у емисији „Балканском улицом“ наступ са светски
познатим тенором Зораном Тодоровићем, Зоран Анић
16.11.2019. Концерт МУШКАЛИЦА дуа, галерија Вино бар, Зоран Анић
04.12.2019. Такмичење „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка
Милкица Поњавић – члан жирија.
07-08.12.2019. Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт“, Ваљево
Милкица Поњавић – члан жирија
13.12.2019. Концерт, Хајат Ригенси Београд, Зоран Анић
26.12.2019. Крагујевачка Гимназија, Концерт МУШКАЛИЦА Супер Нова Оркестар,
Зоран Анић
16.-22.02.2020. Интернационална Музичка Академија Суботица, Зоран Анић –
предавач, концерт
30.01.2020. Концерт поводом отварања изложбе С.Петровић, Београд Арт Хотел,
МУШКАЛИЦА дуо, Зоран Анић
31.01.2020. Концерт, МУШКАЛИЦА дуо и Марија Кашћелан сопран, Зоран Анић
24.02.2020. Концерт, Хајат Регенси Београд, Дан државности Кувајта,
МУШКАЛИЦА дуо, Зоран Анић
07.03.2020. Меморијал „Душан Протић“, МШ „Ватрослав Лисински“, Београд
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Милкица Поњавић – члан жирија.
10-15.03.2020. Међународни фестивал гитаре „Guitar Art Festival“, Београд
Милкица Поњавић – организација фестивала, члан жирија, мастери.
МУШКАЛИЦА Супер Нова Оркестар, концерт, Зоран Анић
23.05.2020. Концерт, МУШКАЛИЦА дуо, Галерија Вино бар, Зоран Анић
мај 2020.

Међународнo oнлајн такмичење „Константин Велики“

Милкица Поњавић – члан жирија.
30.05- 01.06.2020.

Онлајн Montenegro International Guitar Competition

Милкица Поњавић – члан жирија.

ТАКМИЧЕЊА и НАГРАДЕ

Милица Ристић са
професорком Милкицом
Поњавић
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4.Mеђународни фестивал гитаре „Guitar United“, Источно Ново Сарајево.
Милица Ристић

Оливера Огњеновић

Милица Ристић

Меморијални концерт Сабрине Влашкалић
Галерија 73
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Оливера Огњеновић и Милица Ристић,
Концерт ученика Музичке школе „Др Војислав Вучковић“
International School of Belgrade

Оливера Огњеновић
Концерт ученика Музичке школе „Др Војислав Вучковић“
International School of Belgrade
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Милица Ристић
Mеђународни фестивал гитаре „ Pleven Guitar Festival“, Плевен

Иван Павловић
Меморијал „Душан Протић“, Београд.
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Милица Ристић

Оливера Огњеновић

Међународни фестивал гитаре „Guitar Art Festival“, Београд

Милица Ристић
Гостовање у Јутарњем програму РТС-а поводом Дана школе
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Оливера Огњеновић
Додела признања „Звезде Београда 2019“
Скупштина града Београда

Оливера Огњеновић
Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић“,
Смедеревска Паланка
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Дувачки одсек Музичке школе „Др. Војислав Вучковић“ основан је 1967.
године уз јаку конкуренцију школа, које су до тада већ имале дугу традицију
наставе дувачких инструмената. На почетку су уведени само флаута и кларинет.
Као професори су били ангажовани истакнути уметници, солисти Београдске
филхармоније, Драгутин Мирковић и Анте Гргин.Они су уз професора са ФМУ
Тахира Куленовића, одгајили прве генерације ученика који су наставили
школовање, и данас су професионални музичари, солисти и чланови оркестара и
земљи и иностранству.
Својим педагошким радом створили су основ за касније израстање и развој
одсека.1976. год, када је школа добила статус средње школе, дувачи су се
равноправно са другим одсецима укључили у разноврсне школске активности.
Ученици дувачког одсека освајају бројне награде на домаћим и међународним
такмичењима. Посебно се истичу ученице Зорица Миленковић, Ана Богдановић и
Мирјана Јанићијевић.
1988 год је остворена класа обое Проф. Звонко Крнетић и хорне Проф. Зоран
Мрђеновић. Деведесетих година, одсек воде Мирјана Савић флаута, Милош Драгић
кларинет, Душан Јовановић обоа и Зоран Мрђеновић хорна. 1997 се отвара још
једна класа кларинета коју води проф. Љубиша Јовановић. Од 2000 год у школу се
уводи класа трубе и фагота. Професори Владимир Поликарпов и Петар Ристић.
Актив дувачког одсека у 2019/20 години чине :
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководилац стручног актива: мр Невена Глишић-Сабо проф, флаута
Данијела Бајић, проф. –флаута
Ивана Поповић, проф. –флаута
Ђорђе Станић, проф.- кларинет
Иван Јовановић, проф. -тромбон
Никола Мијајловић, проф. - труба
мр Зоран Мрђеновић проф, хорна
Дарко Радић проф. – обоа

Клавирски сарадници:
• Мирјана Пајевић, проф.
• Стефан Ћирић, проф.
• Владимир Вујовић, проф.
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АКТИВНОСТИ у 2019/20. год
КОНЦЕРТНА АКТИВНОСТ:
Поред редовних наступа на интерним часовима сваког месеца, ученици Дувачког
одсека учествовали су и на следећим концертима:
16.12.2019. у сали школе одржан је веома успешан Новогодишњи концерт
дувачког одсека „Под маскама“ , наступали су ученици из класа професора: Зорана
Мрђеновића, Дарка Радића, Иване Поповић, Невене Глишић Сабо, Ђорђа Станића,
Николе Мијајловића и Драгане Јовановић. Концерт је реализован уз клавирску
сарадњу професора: Мирјане Пајевић, Владимира Вујовића и Стефана Ћирића.

Тара Лазић хорна, 2.разред омш, класа: З. Мрђеновић наступала је 22.12.2019. на
Хуманитарном Новогодишњем концерту и базару “Једни за друге“ у оквиру
програма „Музика наде“ чији је организатор Music art project.
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25.12.2019. На Новогодишњем концерту омш и музичке играонице, наступали су:
Елена Марјановић 1.разред омш кларинет, класа: проф.Ђорђе Станић, Софија
Томић 1.разред омш флаута класа: Ивана Поповић клавирска,
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Андреј Љубеновић 2.разред омш, труба класа: Никола Мијајловић,
Тара Лазић 2. разред омш хорна, класа: Зоран Мрђеновић.
Клавирска сарадња на концерту су били професори: Мирјана Пајевић и Владимир
Вујовић.
27.12.2019. У „Нушић“ фондацији одржан је Новогодишњи концерт
првонаграђених ученика омш . Са дувачког одсека наступили су ученици: Андреј
Љубеновић 2.разред омш, труба класа: Никола Мијајловић и Александра Шотић
ученица 4.разреда омш, флаута, класа: Н. Глишић Сабо, клавирска сарадња: проф.
Мирјана Пајевић.

Александра Шотић

Андреј Љубеновић
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Кућа Ђуре
Јакшића
(21.01.2020.)
промоција књиге
Весне Оборине
"Кораци једне Уне"
Софија Михаиловић и Маја Јовановић
класа: проф.Ивана Поповић

27.12.2019. Добротворни концерт ученика смш у организацији ученичког
парламента
9.03.2020. Одржан је веома успешан Концерт ученика флауте
класе Драгане Јовановић, галерија „Артгет“

НАГРАДЕ У ШКОЛСКОЈ 2019./2020.ГОДИНИ
На Такмичењу флаутиста: „Звуци флауте - Сања Трајковић“ одржаном од 20.22.12.2019. у мш“Бинички“ у Београду ученица Анђела Савановић 2.разред омш
освојила је II-1 награду, класа: Д. Јовановић, клавирска сарадња: С. Ћирић.

На 22.Међународном сусрету флаутиста „Тахир Куленовић“ у Ваљеву ученица
Михаиловић Софија 2.разред смш, освојила је I-1 награду, класа: Ивана Поповић,
клавирска сарадња: Мирјана Пајевић
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Ученица Јовановић Маја 2.разред смш, освојила је I-2 награду, класа: Ивана
Поповић, клавирска сарадња: Мирјана Пајевић

На Такмичењу „Даворин Јенко“ одржаном 29.03.-3.03.2020.године у Београду
ученици дувачког одсека постигли су следеће резултате:
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Тара Лазић 2.разред омш, хорна: Лауреат, класа: Зоран Мрђеновић, клавирска
сарадња: Владимир Вујовић.
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Милица Лазић 1.разред смш, хорна: II-3 награда, класа: Зоран Мрђеновић,
клавирска сарадња: Владимир Вујовић.

Радомир Перишић 2.разред смш, хорна II1 класа: Зоран Мрђеновић, клавирска
сарадња: Владимир Вујовић.
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Александра Јекић
1.разред смш, тромбон, II-2 награда, класа: Иван Јовановић, клавирска сарадња:
Владимир Вујовић.

Михаиловић Софија 2.разред смш, флаута, I-1 награда, класа: Ивана
клавирска сарадња: Мирјана Пајевић.

Поповић,

Јовановић Маја 2.разред смш, флаута, I-2 награда, класа: Ивана Поповић,
клавирска сарадња: Мирјана Пајевић.
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Актив дувачких инструмената
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА

Гудачки одсек је један од најстаријих одсека у нашој школи. Богат рад гудачког
одсека започиње са формирањем школе давне 1952 године. Постојале су класе
виолине, проф. Момчило Николић и Миодраг Дуњић. У периоду од 1952-1955,
проширује се наставни кадар са младим професорима Владиславом Трајковићем,
Миланом Николићем, Драгољубом Јовановићем и Владиславом Савковићем.
Отвара се класа виолончела професора Душана Лога. Међу тадашњим ученицима
гудачког одсека је био наш истакнути виолиниста Јован Колунџија.
Године 1964, по одобрењу Просветно-педагошког завода, почиње са радом
експериментална настава. Професори гудачког одсека се укључују у семинарски
рад са професорима Кравченком и Кунаковим из ЦМШ-а из Русије.
Седамдесетих година гудачки одсек се употпуњује класама виоле проф. Милутин
Поповић и контрабаса проф. Константина Ивановића. Међу ђацима се посебно
истичу Љубомир Михаиловић и Матеја Маринковић.
Златне године гудачког одсека су осамдесете. Успеси и квалитет наставе
доживљава процват доласком професора Павела Верњикова, Душана Костића,
Љубомира Полојца, Ђорђа Тодоровића, Ангелине Лебедински, Биљане Јакшић
Николић. Нижу се велики успеси на домаћим и међународним такмичењима. 1989
на Савезном такмичењу у Сарајеву је освојено 17 награда.
Деведесете године доносе спој искуства старијих професора и долазак младог
кадра. Резултати тако велике синергије знања и сарадње, је велики број младих,
данас веома успешних музичара - Тијана Милошевић, Ксенија Зечевић, Оливер
Диздаревић, Марија Мисита, Марија Шпенглер, Јелена Оршолић, Јелена
Димитријевић, Оливер Пастор, Мирјана Агбаба и многи други.
Актив гудачког одсека у 2019/20 год чине :
Руководилац стручног актива - мр Невенка Татић, виолина
•
•
•

Јован Стојановић, проф. виола
Марина Антонијевић, проф. -виолина
Љубица Дамчевић, проф. - виолина
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Биљана Јакшић- Николић, проф. - виолина
Мирослав Лазић, проф. -виолина
Данијела Милутиновић Ненић, проф. - виолончело
Милутин Опарушић, проф. -виолина
Биљана Стевановић, проф. -виолина
Наташа Јовановић, проф. -виолончело
Миладин Стојковић, проф. -контрабас
Светлана Поповић, проф. –виолина, читање са листа, камерна музика
Ивана Кукољ, проф.- виолина

Уметнички сарадници:
•
•
•
•

Анђелка Ђорђевић, проф.
Даринка Пауновић, проф.
Др Светлана Калаба, проф.
Јована Ђорђевић, проф.

АКТИВНОСТИ у 2019/20 год

Даниил Демкин ученик 3.разреда ОМС класа Невенка Татић освојио је 1.награду на
такмичењу Петар Стојановић на Убу
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Мила Челик ученица 2.разреда ОМС класа Невенка Татић ,освојила је 1.награду на
такмичењу Петар Стојановић на Убу

Ивана Вучковић уценица 2.разреда СМС класа Невенка Татић освојила је 1.награду
на такмичењу Душан Протић
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Током летњег распуста, Душа Јовановић 1.смш у класи Наташе Јовановић проф.
похађала је два мастеркласа.
Прво је на АРЛЕММ-у била код професора Стефана Попова(Guilghall School of
Music,London),а затим у Вербијеу у Швајцарској код професора Франса Хелмерсона
(Kronberg Academy).
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У септембру ( 20.9.2019.) је имала солистицки концерт уз клавирску сарадњу
Стефана Ћирића у Кући Вељковић у оквиру недеље Европског културног наслеђа.

У новембру (25.11.2019) је био Концерт камерне музике ученика из класе
професорке Наташе Јовановић у АРТГЕТ галерији Културног центра Београда
У децембру (27.12.2019.) Душа је са Стефаном Ћирићем гостовала на
Новогодишњем концерту гудаца у МШ Славенски
У фебруару (27.2.2020.) је са АртЛинком наступила у Амбасади Румуније
После летњег курса у Лому у Бугарској,Душа Јовановић је и овог септембра
(28.9.2020.) одрзала солистички концерт ,овога пута у великој сали СКЦ-а.
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Душа Јовановић у СКЦ

Учествовала и на мастеркласу професора Драгана Ђорђевића.
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Вивалди концерт за два чела са
Професором Георгом Баићем са Бечког конзерваторијума на Коларцу у оквиру
Мастер Арт Академије чији су чланови Аја Тимотић и Ања Рађеновић
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Реља Митровић, Аја Тимотић и Ања Рађеновић били су учесници такмичења I
категорије “Давид Поппер” у Мађарској у Варпалоти.
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Ученици Аја Тимотић, Ања Рађеновић и Реља Митровић из класе Данијеле, били су
учесници семинара Николе Јовановића у септембру месецу
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА КЛАВИРА

Када је формирана Мш „Др. Војислав Вучковић“ давне 1952. године, клавирски
одсек се није могао похвалити стручним кадром. Доласком проф. Гордане
Милојевић – Трајковић на чело одсека, одсек је претрпео значајне промене и
напредак .Проф. Трајковић је формирала одсек од нових тек дипломираних
младих професора.Одсек је врло брзо стекао углед и почео да добија многобројна
признања. Године 1962. је уведено школско такмичење ученика у
инструменталним дисциплинама, а најбољи међу њима су били баш ученици
клавира. 1967. године прераста у отворени Конкурс „ДР. Војслав Вучковић“и на
њему узимају учешће ђаци из читаве Србије.
Тих година чланови клавирског одсека су били професори: Олга Илић – Чупић,
Пелагија Супић, Бранка Милошевић, Јелена Ристић, Зора Костић, Драгица
Илић,Оливера Булат, Мирјана Жиравац, Анђела Перишић и Гордана Јовановић.
Са преласком школе у нову зграду настаје прави процват клавирског одсека.
Организује се консултације са педагошким саветником ( професором Музичке
академије) Станком Врињанином и професором Тимакином из ЦМШ Москва.
1976. школа добија статус средње Музичке школе . Стасава и прва генерација
сјајних младих пијаниста ( Олга Динић,.Зорица Фољан,.Јасмина Вучуровић,
Александра Јоксимовић,.Тамара Корочкин,.Ана Липовац).
У то време професори су били еминентни клавирски педагози:
Десанка Петровић, Анђела Перишић, Мирјана Жиравац , Јелица Владиковић,
Гордана Јовановић, Перина Поповић, Оливера Булат, Слободанка Опарушић, Дуња
Пешић, Верослава Милинковић, Олга Јовановић, Нада Станковић, Олга Бауер,
Срђан Димитријевић, Снежана Хаџи-Хиколић, Гордана Малиновић, Борис Деканић,
Владимир Стеин, Игор Ласко и Нада Радаковић.
Домаћа и међународна такмичења су представљали изазов и мотив за достизање
вишег уметничког нивоа.Ђаци освајају награде на такмичењима у Сенгаљи,
Стрези, Паризу, Прагу, Риму, Атини и Женеви.
После једног од савезних такмичења, по званичним податцима и статистици , наш
клавирски одсек заузима прво место међу клавирским одсецима музичких школа
у читавој СФРЈ.
О успешности клавирског одсека говори и број веома познатих пијаниста у земљи
и иностранству: Иво Погорелић, Александар Маџар, Надина Дромњаковић и
Марија Ђукић, Тамара Корочкин, Јана Ачкун, Татјана Голочевац, Светлана
Маринковић, Анђелка Ђорђевић, Јованка Бањац, Марија Бајалица, Лидија
Станковић, Сандра Блажевић, Александра Павловић и многи други..
Године 2001 је основано Такмичење пијаниста „Др. Војислав Вучковић“. Одржано
је у сали школе од 23. – 26. фебруара 2001. год. Учествовало је 118 такмичара
распоређених у шест категорија.
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Актив клавирског одсека у школској 2019/20год. чине:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководилац стручног већа: Мирјана Павковић, проф.
Оља Рајковић, проф.
Бежек Наташа, проф.
Динић-Мамула Олга, проф.
мр Бранка Жиравац van Goudzwaard, проф.
др ум. Драгана Игњатовић, проф.
Пешић Нађа, проф.
Биљана Кнежевић, проф.
Светлана Костић, проф.
Јована Лончарић-Крајиновић, проф.
Соња Лукић, проф.
Сандра Мажибрада, проф.
Софија Николић, проф.
Љиљана Фелкер, проф.
мр Светлана Перић, проф.
мр Сандра Предојевић-Бабић, проф.
Ивана Ракић, проф.
Светлана Станков, проф.
мр Катарина Регина Стојковић-Трифуновић, проф.
Зорана Ћалић, проф.
Марина Јаковљевић, проф.

АКТИВНОСТИ у 2019/20 год.
KOНЦЕРТИ
Новогодишњи концерт 25.12.2019г.
У оквиру реализације идеје Тима за сарадњу са родитељима, на Новогодишњем
концерту 25.12.2019г. ,наступио је Бјелица Борис ,ученик 3.омш кл.Наташа
Бежек,заједно са својим оцем. Тиме је ова занимљива идеја оправдала свој задатак
и нашим родитељима омогућила да на један сасвим нови начин учествују у
музичком образовању своје деце .
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Борис Бјелица са својом професорком Наташом Бежек
Концерт првонаграђених ученика омш-Нушић Фондација 27.12.2019г.
На позив Фондације Нушић са којом наша школа негује дугогодишњу и врло
успешну сарадњу, запажен наступ имали су и ученици Дорис Лукић 3.омш из
кл.Бранке Жиравац и Бјелица Борис ,такође ученик истог разреда из кл.Наташе
Бежек.
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Наши најмлађи ученици на Концерту у Нушић Фондацији
Иницијативом и ангажовањем Ученичког парламента , уз свесрдну подршку
Управе и професора школе, 27.12.2019г. у нашој сали одржан је
Хуманитарни концерт за децу из Звечанске.
Међу бројним учесницима,нашли су се и ученици клавирског одсека : Лука
Шарчевић 3 омш-кл.Софија Николић, Селена Суђић 3.омш-кл.Љиљана Фелкер,
Албертина Јанаћковић 4 омш-кл.мр Светлана Перић, Хелена Бакочевић
4 омш- кл. Олга Динић Мамула, Бојана Суђић 1 СМШ-кл.Љиљана Фелкер
Ана Бабић 1 СМШ- кл. Олга Динић Мамула,
Мина Обрадовић 4 СМШ- кл. др Драгана Игњатовић, Вања Богдановић 4 СМШкл. Соња Лукић.
Бележимо и врло успешне наступе на Концертима клавирске секције Београда
који се сваке године одржавају неколико пута годишње, увек у другој школи.
Тако су 14.12.2019г. у МШ”Ј.Славенски”,наступили одабрани и првонаграђени
ученици са нашег школског такмичења- Хелена Бакочевић 4.омш-кл.Олга Динић
Мамула и Марко Цакић 3.СМШ из кл.Љиљане Фелкер.
Са истим успехом на Концерту клавирске секције у школи”С.Бинички”,
10.03.2020г, свирале су:
Ива Трифуновић 4.омш-кл.Љиљана Фелкер, Мина Богдановић 4 .омш-кл.Катарина
Стојковић Трифуновић и Мина Обрадовић 4.СМШ-кл. др Драгана Игњатовић.
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Поменућемо и наступ Милице Милашиновић,ученице 1.СМШ из класе мр Сандре
Предојевић, на Концерту у САНУ где је 27.01.2020г. наступила као гост.

ТАКМИЧЕЊА
-Традицинално школско такмичење 12-13.12.2019г.
Учествовала су 63 ученика ОМШ и СМШ.
На домаћим и међународним такмичењима у протеклој школској години
оставрени су запажени резултати.
Међународно такмичење ”Даворин Јенко” у Београду
одржано је 31.01-4.02.2020г.
-Хелена Бакочевић 4 омш- кл.Олга Динић Мамула II1- награда,
-Ива Трифуновић 4омш -кл.Љиљана Фелкер II10 награда, обе у А категорији.
-Ана Бабић 1 СМШ-кл.Олга Динић Мамула III 4 награда у Б категорији.
-Марко Цакић 3 СМШ- кл.Љиљана Фелкер III 6 награда у Д категорији.

Ива Трифуновић на међународном такмичењу ”Даворин Јенко” у Београду

47

Летопис МШ“Др Војислав Вучковић“ за 2019/20- годину

Марко Цакић на међународном такмичењу ”Даворин Јенко”-Београд

Међународно такмичење младих пијаниста Шабац 28.02.-1.03.2020г-ученица
Дорис Лукић 3 омш из класе проф.Бранке Жиравац I 6 награда
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Meђународно онлајн такмичење Смедерево -мај 2020г- Александар Нешић 1 омшкл.Бранка Жиравац- I награда.

Услед проглашења ванредног стања у земљи,марта месеца,остали смо без нама
најважнијег догађаја у години,традиционалних концерата поводом Дана школе
као и бројних домаћих и међународних такмичења за која су наше колеге вредно
припремале своје ученике.
Школску 2019/20г. завршили смо наступом шест дипломаца,ученика 4 СМШ.
Ана Димитријевић-кл.Светлана Костић, Вања Богдановић -кл.Соња Лукић,
Мина Обрадовић-кл Драгана Игњатовић успешно су положиле пријемни испит и
наставиће своје школовање на Катедри за клавир ФМУ у Београду на шта смо
веома поносни.
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Мина Обрадовић на свом дипломском испиту-11.06.2020г.
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Дипломац Вања Богдановић
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА СОЛО ПЕВАЊА

Соло- певање се уводи и МШ „ Др. Војислав Вучковић" 1981. године великим радом
и залагањем професора Милојка Пајевића. У почетку је била само једна класа, али
услед интересовања ученика оформљена је још једна класа1983. год. Професори и
ђаци су радили са великим ентузијазмом, развијајући све форме музицирања од
солистичког, камерног до извођења камерне опере.
Камерна опера „Др.Војислава Вучковића“ је прва ученичка опера те врсте у
Србији, а можда и у овом делу Европе. Оснивач је проф. Пајевић. Почетак њеног
рада се везује за премијеру Фиоравантијевих „ Сеоских певачица“ изведене
26.12.1988. год у сали наше школе.
Идеја за овако један свеобухватан пројекат проф. Пајевића је била подстакнута
жељом да омогући својим ђацима рад на сцени.
Камерна опера Др. Војислав Вучковић" је извела седам премијера: „Сеоске
певачице“, „Има дана“, „Виолиниста на крову“, „Бастиен и Бастиена“, „Црвенкапа“,
„Чаробна виолина“ и „Недостатак васпитања“.
Одсек је уз подршку Школе иницирао Такмичење певача „Др. Војислав Вучковић“.
Такмичење је заживело 1998. год., а директор такмичења је био проф. Милојко
Пајевић. Прве године на такмичењу је учествовало 30 такмичара, 1999. год већ 50
такмичара, а 2000. год 56 такмичара. 2001. године је одржано четврто за редом
такмичење где је учествовао 91 такмичар..
Актив професора соло певања у 2019/20. год чине :
•
•
•

Руководилац стручног актива:. Невена Петковић, прoф.
Маја Ђокић, прoф
Ивана Тасић, прoф.
Kлавирски сарадници :

•
•

Јована Ђорђевић, проф.
Владимир Вујовић, проф.
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АКТИВНОСТИ у 2019/20 год
НАСТУПИ И КОНЦЕРТИ
Италијански центар за културу, Београд, 18.10.2019.
Промоција књиге Радована Петровића "Депеше из душе"
Наступале су ученице 3. разреда смш: Уна Марковић и Марија Вукићевић
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња:проф.Владимир Вујовић
Смотра талената у Сремским Карловцима, 26.10.2019.
Учествовала је ученица 4.разреда смш Ана Гвозденовић
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир Вујовић
Новогодишњи концерт класе 21. 12. 2019.
Наступ на хумaнитарном новогодишњем концерту 29.12.2019.
Наступали су: Игор Крстић, Ана Гвозденовић, Уна Марковић, Марија Вукићевић,
Сандра Карагуновић, Ана Димитријевић
Аудиција поводом Дaна школе 1 и 2. март 2020.
Сви ученици

ТАКМИЧЕЊА
Такмичење „Никола Цвејић“ Рума
Ана Гвозденовић, 4. смш, II награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир Вујовић
Такмичење: „Српска соло песма“ Младеновац
Елена Пајевић, 2. омш, I награда
Ана Гвозденовић, 4. смш, Лауреат
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир Вујовић
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Међународно такмичење "Јован Бандур" Панчево
Алекса Антић, 1.омш, лауреат
Елена Пајевић, 2. омш, I награда
Алекса Динић, 2. омш, I награда
Игор Крстић, 2. смш, I награда
Уна Марковић, 3. смш, I награда
Марија Вукићевић, 3. смш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир Вујовић

Такмичење Меморијал „Душан Протић“ Београд
Алекса Антић, 1. омш, I награда
Елена Пајевић, 2. омш, I награда
Јана Јовановић, 2. смш, I награда
Вања Крстић, 2. смш, II награда
Сандра Карагуновић, 3. смш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња:
проф.Татјана Симоновић
проф.Биљана Крстић

ЖИРИРАЊЕ
•

Међународно такмичење „Јован Бандур“ Панчево
7 и 8 .децембар 2019.године

•

Такмичење Меморијал „Душан Протић“ Београд
13.март 2020.године
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•

Online Фестивал „Музикаљење“
1.мај.2020.године

•

The „Emil Rotondu“ canto & piano international online contest
Румунија 4.5.јул.2020. године

Италијански центар за културу, Београд 18.
10. 2019.
Промоција књиге Радована Петровића
„Депеше из душе“
Наступале су ученице 3. разреда смш: Уна
Марковић и Марија Вукићевић
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир Вујовић
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Новогодишњи концерт класе 21. 12. 2019
Хуманитарни новогодишњи концерт 29.12.2019.

Наступали су: Игор Крстић, Ана Гвозденовић,Уна Марковић, Марија Вукићевић,
Сандра Карагуновић, Ана Димитријевић

56

Летопис МШ“Др Војислав Вучковић“ за 2019/20- годину

Такмичење „Никола Цвејић“ Рума
Ана Гвозденовић, 4. смш, II награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир Вујовић

Такмичење: „Српска соло песма“ Младеновац
Елена Пајевић, 2. омш, I награда
Ана Гвозденовић, 4. смш, Лауреат
класа: проф .Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир Вујовић
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Међународно такмичење
„Јован Бандур“ Панчево
Алекса Антић, 1. омш, лауреат
класа: проф. Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.
Владимир Вујовић

Међународно такмичење
„Јован Бандур“ Панчево
Алекса Динић, 2. омш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир
Вујовић

Међународно такмичење
„Јован Бандур“ Панчево
Елена Пајевић, 2. омш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња:
проф.Владимир Вујовић

Међународно такмичење
„Јован Бандур“ Панчево
Игор Крстић, 2. смш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња:
проф.Владимир Вујовић
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Међународно такмичење
„Јован Бандур“ Панчево
Уна Марковић, 3. смш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир
Вујовић

Међународно такмичење
„Јован Бандур“ Панчево
Марија Вукићевић, 3. смш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Владимир
Вујовић

Такмичење Меморијал
„Душан Протић“ Београд
Алекса Антић, 1. омш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Татјана
Симоновић
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Такмичење Меморијал
„Душан Протић“ Београд
Елена Пајевић, 2. омш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Татјана
Симоновић

Такмичење Меморијал „Душан Протић“
Београд
Јана Јовановић, 2. смш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Татјана
Симоновић
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Такмичење Меморијал Душан Протић“
Београд
Вања Крстић, 2. смш, II награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Биљана Крстић

Такмичење Меморијал „Душан Протић“
Београд
Сандра Карагуновић, 3. смш, I награда
класа: проф.Маја Ђокић
клавирска сарадња: проф.Татјана
Симоновић
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА ХАРМОНИКЕ

Како је основана школа Мш „Др. Војислав Вучковић“ 1952. године, тако је почео са
радом и одсек хармонике. Школа је настала спајањем рејонских школа и школе за
народне музичке инструменте, међу којима је била и приватна школа за
хармонику Албина и Нилке Факин.У ново оформљеној школи прва класа
хармонике је била управо класа Нилке Факин и наставнице Вере Лукић. Како је
растао број заинтересованих ђака за хармонику, тако је растао и број професора,
тако да је оформљено пет класа хармонике. Наставници који су предавали били су
: Љиљана Станковић, Милева Трнинић, Ружица Петровић, Моника Голочевац,
Слободанка Шекуларац, Радмила Хрњак, Вијислава Вучковић-Терзић . У току
деведесетих и почетком 2000 год професори на одсеку су били: Радмила
Станишић, Мирјана Младеновић, Биљана Радосављевић, мр. Драган Радосављевић,
Ненад Љубеновић и Александар Николић. 1984/85. су оформљена два оркестра
хармонике за нижу и средњу школу. Од оснивања до 2001. оркестар је водио мр.
Драган Радосављевић, а од 2001. год. оркестар је водио проф. Александар Николић
а затим и проф. Ненад Љубеновић. У пролеће 1998. год. је одржано прво
такмичење младих хармоникаша у МШ „Др. Војислав Вучковић“. Директор
такмичења је био проф. Драган Радосављевић.
Актив професора хармонике у 2019/20 чине:
•
•
•
•
•

Руководилац стручног актива: Ненад Љубеновић, проф.
Марко Ерчић, проф.
мр Драган Радосављевић, проф.
Раде Соро, проф.
Душица Луковић, проф.

АКТИВНОСТИ у 2019/20 год
С обзиром на пандемију вируса COVID-19, а да је највећа активност одсека у
другом полугодишту, били смо у немогућности да остваримо многобројне
планове за концерте и такмичења.
Такмичење у Кастелфидарду (Италија)
Сава Илић 3. омш 9. место
Класа проф. Раде Соро
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Проф. Раде Соро, Сава Илић и проф. Ненад Љубеновић
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Наступ на заједничком концерту актива хармоинке музичких школа Београда
27.10.2019.
Наступили:
Милан Ћуповић 1.смш, класа проф. Ненад Љубеновић
Марко Радивојшић 1. смш, класа проф.Раде Соро

Концерт првонаграђених ученика омш-Нушић Фондација 27.12.2019г.
На позив Фондације Нушић са којом наша школа негује дугогодишњу и врло
успешну сарадњу, запажен наступ имао је Јован Перовић 3.омш, класа проф .Раде
Соро

Јован Перовић

Новогодишњи концерт 25.12.2019г.
У оквиру реализације идеје Тима за сарадњу са родитељима, на Новогодишњем
концерту 25.12.2019г , наступио је Михаило Стоишић 3.омш, класа проф.Душица
Луковић
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Михаило Стоишић
У периоду од 16-22 фебруара 2020.године, одржана Милићевића Зимска школа у
Суботици на којој су предавачи изм,еђу осталих били и проф.Соро Раде и проф.
Ненад Љубеновић. Као активни полазници учешће су узели следећи ученици:
Јован Перовић, Богдан Арсић, Милан Ћуповић, Ђорђе Перић, Марко Радивојшић,
Милош Живојиновић и Михаило Милићевић.

Ђорђе Перић
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА

Професори солфеђа и теоретских предмета предано учествују у формирању и
образовању младих музичара од самог оснивања школе. Како је у почетку школа
нудила само основно музичко образовање, у оквиру овог актива, радили су само
професори солфеђа :Павле Јанковић, Миливоје Крстић, Михаела Ристић, Бранко
Ристић, Ружица Петровић, Станислав Јнићијевић и Даринка Берилажић. Дизањем
школе на ниво средњег образовања проширио се број и профил професора који су
предавали теоретске предмете : хармонија, вокални и инструментални
контрапункт, музички облици, историја музике. Тада почињу да раде: Дубравка
Банић, Радмила Хрњак, Марјан Шијанец и Вук Куленовић. Како је број ђака растао
тако се повећала потреба за новим кадром професорa солфеђа : Биљана Јелић,
Маја Милосављевић, Мирјана Радовановић, Горан Рајковић и Јелена
Черепналковић, као и за професорима теоретских предмета : Зорица Макевић,
Зоран Петровић, Валентина Икач, Радмила Славковић и Марина Ковачевић.
Широко је поље активности професора теоретске наставе, а једно од
најзначајнијих је рад са предшколском децом, које је почело са радом давне 1960.
године у форми музичког забавишта. Радило се напорно, са великим групама, а
интересовање jе било толико да су отворена истурена одељења у појединим
Основним школама. Са малишанима су радиле професорке Даринка Берилажић,
Ружа Петровић, Станислава Јанићојевић и Дубравка Банић. Ова активност је била
замрзнута током осамдесетих година, али је од школске 1990-91. обновљена и
њоме је руководила психолог и музички педагог Гордана Ачић. Oд 2004.год.
музичком играоницом руководи проф.Радмила Славковић и проф.Мирјана
Недељковић.У наставу се укључују и професори инструмента.
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Актив теоретичара у 2019/20 год чине :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководилац стручног актива:, Радмила Славковић проф.- солфеђо
мр Ана Богдановић, солфеђо
Неда Богдановић, проф.- солфеђо, теорија музике
мр Биљана Јелић, Солфеђо, теорија музике
Горан Рајковић, проф.- солфеђо, теорија музике
Слађана Торбица, проф.- солфеђо, припремни разред
Мирјана Недељковић, проф.- солфеђо, теорија музике, припремни разред
Марина Ковачевић, проф.- историја музике
Зорица Макевић, проф.- хармоније, нац. истор. муз.
Зоран Петровић, проф.- инструментални контрапункт, музички облици,
музички инструменти
Јелена Черепналковић, проф.-хармонија, теорија музике, етномузикологија,
припремни разред
Валентина Суђић, проф.-вокални контрапункт, хор

АКТИВНОСТИ у 2019/20 год
ТАКМИЧЕЊА И НАГРАДЕ
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На првом одржаном такмичењу " Мозгалица " у МШ " Исидор Бајић " у Новом
Саду, 8. марта 2020. године ученице II разреда основне музичке школе КОСТИЋ
МАРТА и ЂОРЂЕВИЋ ЛЕНА из класе проф. Мирјане Недељковић ,освојиле су I
награде са по 100 поена.
27. Републичко такмичење 08.12.2019. Маша Инђић I награда 94 поена , Теорија
музике класа Слађана Торбица
25.децембра 2019 на Новогодишњем концерту наступили су ученици припремних
разреда у класи Радмиле Славковић и Мирјане Недељковић и хор ОМШ са
диригентом Валентином Суђић.
17. јануара 2020. године ученици ИВ разеда основне музичке школе у класи проф.
Мирјане Недељковић имали су успешан наступ у ИСБ школи у Београду (
Интернатионал Сцхоол оф Белграде )
27.јануара 2020. године прослављена је школска слава Св.Сава, наступом хора
средње школе дириговала је проф. Валентина Суђић .

Валентина Суђић са хором
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Радмила Славковић са хором припремног разреда
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ПРОЈЕКТИ
Од школске 2019/ 2020 године наша школа је део иновативног и креативног
Еразмус + пројекта под називом " Пинокио се придружује оркестру ". Ученици II
и IV разреда основне музичке школе у класи проф. Мирјане Недељковић имали су
прилику да кроз редовну наставу солфеђа учествују у пројектним активностима
кроз компоновање оргиналних музичких мотива инспирисаним бајком о
Пинокију. Ове мотиви су даље у сарадњи са другим школама из Београда ( МШ "
Станковић " и ОШ " Бранко Пешић " ) као и са децом из Италије и Португалије
преобликоване у кратке композиције које су потом требале бити презентоване на
три Интернационална музичка кампа и Фестивала у Италији, Португалу и Србији.
Планом пројекта било је предвиђено да крајем маја месеца 2020. године проф.
Мирјана Недељковић са својим ученицима иде на Интернационални музички камп
у град Санта Мариа да Феира ( Португал ) као део Оркестра Цреатива како би
представили свој креативни рад, школу и нашу земљу.
Како нас је, на жалост, задесила глобална пандемија и путовања ниси била
могућа, наши ученици су добили прилику да се у периоду од 27-31 .маја 2020.
године друже, сарађују и музицирају са децом из Италије и Португалије у оквиру И
Интернационалног дигиталног кампа кроз дигиталну платформу која је током
пројекта настала у сарадњи са колегама из Италије и Португалије. На овај начин
наши ученици су имали прилику да усаврше своје дигиталне вештине и буду део
интернационалне продукције јер су на овом дигиталном кампу изводили
композиције чији су сами аутори заједно са својим вршњацима из иностранства.
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