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МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА 

Штросмајерова 3 

24000 Суботица 

Teл/Факс: 024-525-672 

Дел. бр: 965/18 

Дана: 01.10.2018. 

  

На основу члана 62 став 1 тачка 2,Закона о основама система образовања и васпитања, 

(Сл. гласник  РС бр. 88/2017 ) Школски одбор је на својој седници одржаној дана: 01. 

10.2019. донео:  

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 

2017/18. ГОДИНУ 

 

На основу годишњег програма рада Музичке школе - Суботица донетог на седници 

школског одбора извршена је анализа његове реализације. Извештај обухвата реализацију 

годишњег програма рада, извештај о раду директора и установе. 

 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

 

Музичка школа ради као основна музичка школа за ученике од 6 до 14 година и у својој 

структури има забавиште, I и II припремни разред, I,II ,III , и IV разред за дувачке 

инструменте: кларинет, труба, тромбон, хорна, обоа, саксофон, удараљке; I,II ,III,IV,V и VI 

шестогодишње образовање за инструменте: клавир, хармоника, флаута, 

виолина,виолончело, тамбура, гитара: двогодишње школовањеI и II разред за соло певање 

и српско и мађарско традиционално певање. Музичка школа - Суботица је једина музичка 

школа у општини Суботица и нема истурених одељења у приградским местима. Средња 

музичка школа има дугу традицију 149 година од оснивања и једна је од најстаријих 

средњих школа у Србији. У средњу музичку школу уписују се ученици из целе Војводине, 

а посебно Бачке и Баната пошто смо једина музичка школа која на средњем нивоу школује 

ученике и на мађарском наставном језику. 

Музичка школа по својој специфичности главни је организатор и реализатор музичких, 

културних догађаја и има тесну сарадњу са локалном самоуправом, са културним 

центрима општине: Градски музеј, Савремена галерија, Коло српских сестара, Удружење 

мађарских просветних радника северне Бачке, Културно-уметничка друштва, Црвени 

крст, Завод за заштиту здравља, Градска библиотека, Геронтолошки центар, Канцеларија 

за младе, Еxспецто, балетским школама, Школски диспанзер и Развојно саветовалиште за 

младе, факултети, и учествује у сваком важном догађају и свечаности пригодним 

музичким програмом.  

Наша школа као расадник музичких уметника активно,  учествује у свим догађањима које 

организује општина Суботица, културне и јавне установе, удружења. Тако да смо и ове 

године учествовали и на Дану Града, Ноћи музеја, Јаззику, Сороптимист клуб, Етнофесту, 



Интеретно, Wинтерфест, Бербанским данима, Међународном фестивалу позоришта за 

децу. 

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У ШК 2018/19. 

 

- Две клавинове- Министарство просвете – координатор пројекта Нина 

Милосављевић 

- Реконструкција атријума Музичке школе Суботица - Покрајински секретаријат за 

образовање – координатор пројекта Маријана Крнић 

- Трошкови превоза на Сајам образовања у НС - Покрајински секретаријат за 

образовање – координатор пројекта Нина Милосављевић 

- реквизити за предмет физичко васпитање – Град Суботица 

- путни трошкови за дводневну стручну екскурзију у Будимпешту – Ракоци 

фондација, Р. Мађарска – координатор пројекта Кристина Чикош 

- израда скрипти за предмете: теорија музике и познавање инструмената за I разред 

СМШ, аутор Кристина Чикош; Хармонија за II и Хармонија за III и IV разред 

СМШ, аутори Нина Милосављевић и Драгана Николић; Израда плана и програма 

за одсека за традиционалну музику на мађарском језику за ОМШ и СМШ – израда 

Кристина Чикош. - Бетхлен Габор, Република Мађарска – координатор пројекта 

Брезовски Тамара  

-  набавка стручне литературе за одсек традиционалне музике на мађарком језику, 

техничке опреме и два мастер класа - Чори Шандор Р. Мађарска – координатори 

пројекта Вереш Каролина, Шутуш Арон, сарадник Чизмадиа Ана 

- Три пројектора – Донирао Мађарски национални савет  

- реконструкција санитарног чвора на приземљу и првом спрату Музичке школе 

Суботица Град Суботица – координатор пројекта Маријана Крнић 

 

Реализација у току: 

-  инструменти, лаптопови, пројектори - Министарство просвете – координатор 

пројекта Нина Милосављевић 

- Хорска и оркестарска униформа за ученике основне и средње Музичке школе у 

Суботици - Влада Републике Србије, Министасрство Правде - координатор 

пројекта Нина Милосављевић 

- Лаптоп - Мађарски национални савет- координатори пројекта Нина 

Милосављевић и Каролина Вереш 

- Стручни семинари и набавка ношњ за етно одсек - Чори Шандор Р. Мађарска – 

координатори пројекта Вереш Каролина, Шутуш Арон, сарадник Чизмадиа Ана 

- Обнављање дворишне фасаде – Покрајински секретаријат за образовање – 

координатор пројекта Маријана Крнић  

 



ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

Школа је радила у две смене и у средњој и у основној музичкој школи и то у 

преподневној смени од 7,30 - 13,30, а у послеподневној смени од 13,30 - 19,30. Ради се 

петодневна радна недеља. У основној школи ученици су, зависно од својих редовних 

основних школа, долазили у супротној смени У првом полугодишту преподне су ишли 1 

и 3 разреди, а послеподне 2 и 4 разреди, а у 2 полугодишту преподне су ишли 2 и 4, а 

послеподне 1 и 3 разреди. Овај распоред смена је установљен из педагошких разлога. За 1 

разред је за прилагођавање и за родитељско праћење боље да ученици иду преподне, а 4 

разредима је значајно да у 2 полугодишту, пред матуру, матурски концерт и припреме за 

упис на академије наставу похађају преподне. У основној музичкој школи настава из 

солфеђа одвијала се у свим разредима два пута недељно, а два часа инструмента у 2 

припремном, 1, 2, 3, 4, 5 и6  разреду такође два пута недељно. Свугде, где је то распоред 

дозвољавао, спојени су часови солфеђа и инструмента, тако да су ученици у Музичку 

школу долазили најчешће два или три пута недељно. То је значајно јер у данашње време 

деца похађају више ваннаставних и слободних активности и често се јавља проблем 

слободног времена и термина.  

Такође смо приметили да ученици који похађају Музичку школу, често паралелно уче и 

стране језике, иду на спортске активности, фолклор, што умногоме активира њихово 

слободно време за игру, јер то је узраст од 8 до 14 година кад је још увек неопходно да 

деца имају времена и за слободну игру. Родитељи желе да су деца ангажована и да своје 

слободно време искористе на користан начин. Превише активности често доводи до 

одустајања од неких активности, па некад тај избор пада и на музичку школу. 

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 

Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада са седиштем на територији АП 

Војводине које је донео Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне 

заједнице школска година је почела 01.09.2017. г. а завршена је, како је предвиђено, 

21.06.2018. 

 

Прво полугодиште је трајало до 22.12.2017 г.,значи 17 наставних седмица односно 81 

наставнх дан, а друго 19 наставних седмица, односно 106 наставних дана, а за ученике 

завршних разреда настава се одвија у 34 наставне седмице односно 170 наставних 

дана.Значи прошла школска година је имала 37 наставних седмица односно 185 наставних 

дана. Школа је током протекле школске године реализовала предвиђене културне, 

спортске и рекреативне активности. 

 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА 

 



Током школске 2017/18. године, школа је радила по следећем распореду: 

Ученици ОМШ долазе по распореду супротном од онога који имају у својим основним 

школама. Увек је за један разред одређен термин и у преподневној и у послеподневној 

смени ,а често постоје и две групе ученика истог разреда код истог наставника за групну 

наставу. Индивидуални распореди за инструмент праве се у зависности од обавеза 

ученика и по могућству од часова солфеђа и теорије музике. Циљ је да ученици што мање 

времена проведу у путовању до школе, тако да се свугде где је то могуће ученицима 

повезују часови индивидуалне наставе са солфеђом. Како се мењају потребе ученика тако 

се и распоред наших активности прилагођава њима. Разлог за то је да се ученици лакше 

прилагоде и новим додатним обавезама, другим ваннаставним активностима, а и 

обавезним школским обавезама. Часови хора и оркестара заказивани су у вечерњим 

часовима како би сви ученици могли да присуствују. У шк. 2017/18. на нашу молбу, Актив 

директора се и ове школске године сложио да се у свим основним школама у општини 

Суботица смене мењају месечно. За нашу организацију и ефикасност, врло је значајно 

сазнање када и како школе мењају смене. Та пракса која је уведена пре три школске 

године када се директори договоре којим датумима се тачно мења смена, нам је изузетно 

значајна за формирање распореда наставника у индивидуалној настави. Иако се нису све 

школе придржавале договора ипак је некаквог побољшања било. Та пракса договарања је 

настављена и ове школске године и требало би да још боље функционише.  

   

   

РАСПОРЕД ПРОМЕНА СМЕНА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА: 

 

I полугодиште: 

01. септембар 2017. 

02. октобар 2017. 

06. новембар 2017. 

04.децембар 2017. 

*** 

II полугодиште: 

10. јануар 2018.  

05. фебруар 2018. 

05. март 2018. 

10. април 2018. 

03. мај 2018. 

30. мај 2018. 

 

Настава у СМШ је подељана у две смене. Биолошки ученици адолесцентног доба, 

успешније функционишу у току преподнева тј. најбоље у периоду од 10,00 до 18,оо 

часова, тако да је ради потребе да сви ученици имају исте услове, неопходна што чешћа 



промена смена, а најмање 2 пута у току школске године. Ученици музичке школе имају 

специфичну организацију радног дана, када у току или преподнева или у току 

послеподнева имају организовану групну наставу, а у другом делу дана имају 

индивидуалне часове са појединим професорима. Зависно од одсека који похађају 

ученици и од разреда који похађају, у млађим разредима то је мање предмета, а у 

старијим, II и IV, то је више предмета.  

Ученици I разреда су осетљивија категорија ученика којој је потребно додатно да се 

прилагоди условима нове средине и организацији рада школе. Такође је значајно да у 

периоду прилагођавања имају свакодневно прилику да се срећу у већем обиму времена са 

родитељима који углавном раде преподне. И ове шк. 2017/18. та законитост је 

испоштована на начин да I и III разреди у I полугодишту групну наставу похађају 

преподне, а II и IV послеподне. У другом полугодишту II и IV разреди су ишли преподне, 

а I и III послеподне, како би се матурантима изашло у сусрет због повећаног обима 

обавеза. Закључујемо и да је смањен број васпитних проблема и број изостанака. 

Сматрамо да је то резултат и оваквог распореда смена и ритма рада школе.  

 

 ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

На основу предлога тема одељенске старешине су обрађивали теме за које су сматрали да 

постоји интерес ученика и које су ученици сами иницирали. Обухваћене су теме у циљу 

реализације васпитних задатака као и остала подручја рада заједнице ученика, 

професионална оријентација, хуманизација односа међу половима, унапређење животне 

средине, радне навике и технике учења, заштита и унапређење здравља са посебним 

акцентом на болести зависности.Квалитету тих информација које су ученици добили 

допринела је много и патронажна сестра Самира Ћуртић која је одржала следећа 

предавања: 

- у I разредима "Превенција ХИВ-а о АИДС-а" 

- I разред "Правилна исхрана" 

- III разред "Алкохолизам и млади" 

 

На конкурсу "Пхото-рефлеxион" у организацији Јеврејске општине Суботица и Радионица 

"Зенитх" учествовале су две ученице IIIа одељења Сарвак Ивона,  Ана Пиуковић. У циљу 

бољег упознавања са културом Јевреја у суботици присуствовале су предавању о синагоги 

, а потом суи мале задатак да фотографишу И израде што лепше фотографије Суботичке 

синагоге.  

 

У организацији Саветовалишта за младе при Дому здравља Суботица на семинару 

"Одговорно полоно понашање" учествовали су ученици I разреда који су након тога на 

часу биологије презентовали стечено знање целом одељењу. 

 



Црвени крст Суботица организовао летњи камп за младе у одмаралишту Црвеног крста у 

Нишу за ученике средњих школа, у ком је учествовао ученик Iа одељења.Цолић Мате од 

25- 30 јуна 2018. Год. 

 

Сви ученици средње школе учествовали су на Сајму образовања "Путокази" у Новом Саду 

уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање 8. Марта 2018 год.  

 

Посета ученика IIIб разреда студентском дому "Европа", студентском кампуса и 

Академији уметности у Новом Саду у организацији Националног савета Мађарске 

националне мањине одржала се 5. 05. 2018. год 

 

Представници Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици 21. 11. 

2017. одржали су презентацију факултета за ученике ИВб разреда. 

 

У организацији Фондације „Тијана Јурић“ наша Школа учествовала је у пројекту "Гледај 

wебинар - буди безбедан!". Ученици средње школе пратили су уживо предавање преко 

Јутјуб канала дана 21.11.2017. године тему „Лажни огласи и врбовање“ и дана 01.12.2017. 

године са темом „Ко су онлине предатори и како их избећи?“.  

Школски пројекат „Информиши се о дигиталном насиљу“ су спровеле наставница 

информатике Хелена Манојловић у сарадњи са школским психологом Каролином Вереш. 

Њих две су обухватиле ученике средње школе: предавањем о појави дигиталног насиља и 

опасностима интернета, и кроз радионице и практичне вежбе на ову тему. У сваком 

одељењу је одржано предавање и након тога радионица. Време реализације било је у ИИ 

полугодишту. 

Полицијска управа 18. маја 2018. год одржала је предавање о безбедности у саобраћају за 

ученикеIVВ разреда поводом предстојећих прослава матурских вечери 

Посета бивших ученика и презентација студија за ученикеIVВ разреда 

Презентација о успеху уписа матураната и о студијском систему за ученике III и IV 

разреда (психолог) 

У оквиру пројекта Чори Шандор: 

Мастерклас из традиционалног певања на мађарском језику Реке Јухас11.12 05. 2018. 

Мастерклас из традиционалног певања на мађарском језику Марије Медвецки 4.и 5 

05.2018 

                                                                 *** 

У току школске године имали смо 2 спортске суботе, једна у I, а друга у II полугодишту. 

Тим за спортске активности организовао је ученике и наставнике на следећим спортовима: 

стони тенис, шах, одбојка и багминтон. Атмосфера и задовољство и ученика и наставника 

показало нам је да интерес и свест о потреби спортских активности ипак постоји.  

Друга наставна субота у организацији тима за спортске активности, проф. физичког 

васпитања и педагога школе била је одлазак ученика и наставника на 41. Фрушкогорски 



маратон, 28. априла. Учествовало је 33 учесника. Пешачили смо обронцима Фрушке горе 

19 км и сви учесници су успешно завршили трку.  

Школа је групно учланила ученике I разреда и нове наставнике у Градску библиотеку на 

годину дана плаћене чланарине. Разредне старешине И разреда обишле су заједно са 

својим одељењима позајмно одељење Градске библиотеке и читаонице. Сматрамо да је 

интерес ученика да читају и да имају могућност да набаве књиге и за потребе наставе а и 

за потребе доколице. Акцију настављамо и даље с тим да Школа наставља уплате 

чланарине у Градској библиотеци оним ученицима и наставницима који су упротеклој 

години користили услуге библиотеке. 

  

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА  

Број ученика Основне музичке школе по разредима шк. 2017/18. 

  

OДСЕК Iпр IIпр I РАЗ. II РАЗ. III РАЗ. IV РАЗ. V РАЗ. VI РАЗ. СВЕГА 

          

клавир  22 34 29 19 12 15 15 146 

хармоника  1 10 2 5 3 6 3 30 

гудачи  12 15 15 16 25 6 7 96 

трзачи   17 24 19 15 12 13 16 116 

дувачи  28 19 16 9 10 - 5 87 

контрабас  3 1 1 1 2 - - 8 

удараљке  5 2 1 2 1 - - 11 

Соло пев.  - 9 5 - - - - 14 

Извор. Нар пев  - 8 2 - - - - 10 

свега 93 88 122 90 67 65 40 46 611 

 

Број ученика средње музичке школе по разредима шк.2017/18.  

 

Образовни профил Iраз. 

Бр. одељ 

Iраз. 

Бр ученика. 

IIраз 

Бр. одељеj 

IIраз 

Бр. ученuč 

IIIраз. 

Бр.одељ. 

IIIраз 

Бр. ученика  

IVраз 

Бр. одељr  

IVраз 

бр. учен uč 

УКУ 

Бр.одељ  

ПНО 

Бр. учен 

 

1.ВИО 

 2. TO 

3. ДИЗАЈН 

4. ETНО 

5. ЏЕЗ 

6.ЦРКВЕНА 

 14 

7 

- 

- 

3 
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  3 

  2 

 15 

  4 

  - 

  1 

  2 

  1 

 54 

18 

 1 
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УКУПНО  24  28  21  23  96 

  



 

РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ, ГОДИШЊИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У СМШ У 

АВГУСТОВСКОМ РОКУ  ШК. 2017/18 ГОД 
 

ОД  17. 08. 2018. ДO 21. 08. 2018. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

21. 08. 2018.  

СОЛФЕЂО у 9 писмени у 9,30 усмени               Комисија: 1.Девић Ана Тамара 

1. Molnar Oliver Ivb                                                                    2. Tиквицки Емина 

                                                                                                       3. Бранко Иванковић 

Радаковић 

                                                

22. 08. 2018. 

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ у  9h         Комисија:1.Ваш Силвиа 

1. . Molnar Oliver- razredni ispit IVb                                             2. Нина Милосављевић 

                                                                                                             3. Иванкович Р. Бранко    

23. 08. 2018. 

СОЦИОЛОГИЈА У  9h ФИЛОЗОФИЈА у  9,30      Комисија:1. Барлаи Јене      

 1. Kočiš Tamaš IIb                                                                           2. Тселиос Тинде                     

 2. Molnar Oliver  IVb                                                                      3. Јованић Жаки Алиса 

 

ХАРМОНИЈА у  9h писмени                                    Kомисија: 1. Нина Милосављевић 

1. Лукач Рамона IIIб                                                                      2. Ваш Силвиа 

 2. Moлнар Oливер IVб                                                                  3 Иванкович Р. Бранко  

3. Фехер Флора б   

 

MAЂАРСКИ ЈЕЗИК у  9h                             Комисија:  1. Варга Атила 

1. Пуделка Валентин  Iib                                                   2. Mуњин Андреа 

2. Kочиш Тамаш Iib                                                            3. Maндић Зорица  

 

27. 08. 2018.  

АРАНЖИРАЊЕ у 9h                                    Koмисијa: 1. Стефановић Константин 

1. Moлнар Оливер Ivb                                                      2. Eветовић Горан 

                                                                                               3. Варга Иван 

28. 08. 2018.  

KOНТРАПУНКТ у  9h                                 Koмисијa:  1.Иванковић Р Бранко 

1. Moлнар Оливер Ivб                                                     2. Стефановић Константин  

                                                                                                3. Ваш Силвиа  

29. 08. 2018. 

ЏЕЗ ИСТОРИЈА у 9h                                   Koмисија:  1. Стефановић Константин  

1. Moлнар Оливер Ivб                                                       2. Eветовић Горан 

                                                                                               3. Maрјанов Миодраг 

30. 08. 2018.                                          

ЏЕЗ ГИТАРА у  9h                                       Koмисијa: 1. Стефановић Константин 

1. Molnar Oliver Ivb                                                           2. Eветовић Горан  

                                                                                              3. Maрјанов Миодраг  

 



 РАСПОРЕД ПОПРАВНИХ, ГОДИШЊИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У ОМШ У 

АВГУСТОВСКОМ РОКУ ШК. 2017/18. ГОД. 

 

 

ОД  17. 08. 2018. ДO 21. 08. 2018. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

23. 08. 2018.                                                             Koмисијa :  1. Kиш Золтан   

ВИОЛИНА у  9,30h                                                                    2. Бичкеи Зита                                          

СИКОРА МАТЕА  III OМШ                                                     3. Mеђери Марија 

 

24. 08. 2018.                                                            Koмисија: 1. Ромић Х Елизабета 

СОЛФЕЂО III ОМШ у 9h                                                     2. Koстадиновић Наташа 

СИКОРА МАТЕА  III OMŠ                                                  3. Taкач Ева  

 

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ  

 

23. 08. 2018.                                                             Koмисијa :   1. Moлнар Виктор 

ВИОЛОНЧЕЛО у  9h                                                                  2. Себењи Жужана 

1. ПЕКОВИЋ МИЊА VOMШ                                                  3. Kучера В. Ђерђи 

   

24. 08. 2018.                                                             Komisija:  1. Moлнар Виктор 

OРКЕСТАР у  9h                                                                       2. Сич Давид 

1. ПЕКОВИЋ МИЊА VOMШ                                                 3. Mеђери Марија 

 

 

    

 



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Од изборних предмета у школи се изводи у СМШ. 

• грађанско васпитање које се ове шк. год изводило у свим одељењима свих разреда, осим 

у 3а одељењу, дакле било је 7 група. Ученици су били из I,II иIV разреда и чинили су 33% 

ученика средње музичке школе. 

• верска настава Српске православне Цркве-православни катихизис изводила се у 3 групе 

ученика. Ученици су били из 1 ,2, 3 и 4 разреда и чинили су 11,5 % ученика средње школе. 

• верска настава рим.католичке цркве на хрватском наставном језику изводила се такође у 

3 групе ученика. Ученици су били из 1, 2 ,3 и4  разреда и чинили су 16,8 % ученика 

средње школе.  

• верска настава рим.католичке цркве на мађарском наставном језику изводила се у 4 

групе ученика. 

Ученици су били из 1, 2, 3 и 4 разреда и чинили су 38,9% свих ученика. 

 

Изборни 

предмет 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б укупно 

Грађанско 

васп 

8 1 4 2 - 6 7 4 32 

Православни 

катихизис 

3 - 4 - 2 - 2 - 11 

Католички 

веронаук-Х 

4 - 4 - 4 - 4 - 16 

Католички 

веронаук-М 

- 9 - 12 - 9 - 6 36 

Укупно 

ученика 

15 10 12 14 6 15 13 10 95 

 

У ОМШ од изборних предмета ученици 4, 5 и 6 разреда (шестогодишњег школовања) су 

могли да изаберу џез предмете, а то су ове године били:  

• џез клавир  

• џез бас гитара 

• џез певање  

 

ПРИПРЕМНО – ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИ РАД 

 

Извештај о оствареним часовима допунске, припремне и додатне наставе у шк.  

2017/18. 

 

 



ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB ukupno 

Solfeđo 19 10 4 6 4 - 6 3 52 

Istorija - 5 - 3 - 1 - - 9 

Poznavanje muz. 

instrumenata 

- 10 - - - - - - 10 

Teorija muzike 25 - - - - - - - 25 

Biologija 3 6 - - - - - - 9 

Francuski jezik - - 8 10 - - 5 10 33 

Mađarski jezik - 4 - 2 - 1 - 1 8 

Harmonija - - 10 22 - 5 10 3 50 

Muzički oblici - - 2 8 - - 2 - 12 

Istorija muzike - - - 1 - 1 - 2 4 

Italijanski jezik 4 - - - - 1 - - 5 

Engleski jez - 1 - 2 - 1 6 1 11 

Filozofija        2 2 

               

Допунска настава одржавана је у свим разредима средње школе. Наставници су у обавези 

да одржавају допунску наставу из предмета из којих је у току шк. године, на тромесечјима 

или на полугодишту било слабих оцена. 

У првим разредима допунска настава је одржана из предмета: солфеђо, историја, 

познавање муз. Инструмената,биологија, теорија музике, италијанског језика , мађарског и 

енглеског језика. 

У другим разредима допунска настава је држана из: солфеђа, историје, мађарског језика 

хармоније, француског језика,музичких облика и историје музике  

У трећим разредима допунска настава је држана из предмета солфеђо, историја, мађарски 

језик, контрапункт, италијански језик, хармонија, историја музике,енглески језик  

У четвртим разредима допунска настава одржана је из предмета:солфеђо, француски 

језик, енглески језик, мађарски језик, хармонија,музички облици,историја музике , 

историја музике и филозофија. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА. 

 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB ukupno 

Француски 

језик 

  1 10   1 10 22 

Енглески 

језик 

1  1  1  6  9 

Теорија 

музике 

3  - - - - - - 3 



Историја    1  1   2 

Музички 

облици 

   1     1 

Мађарски јез - 4 - 4 - 4 - 4 16 

Солфеђо 3  4 5    6 18 

Kонтрапункт     1  1  2 

 

  

U muzičkoj  školi veliki broj časova dodatne nastave se održava u individualnoj nastavi 

po potrebi, posebno pred takmičenja i nastupe i gostovanja koja su veoma česta s obzirom da 

smo svake nedelje održavali učeničke koncerte i javne časove odseka  kao i interne časove klasa, 

a to je nastavnicima određeno rešenjem o 40 časovnoj radnoj nedelji i nalazi se u arhivi škole.       

Održani časovi evidentirani su u knjigama evidencije ostalih oblika obrazovno-vaspitnog 

rada u srednjoj školi na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku, za grupnu nastavu, a u 

individualnim dnevnicima rada onih  nastavnika koji rade u individualnoj nastavi.  

                    

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  

 

               Школа је организовала припремну наставу за ученике који су имали слаб успех 

из појединих предмета крају школске године и који су упућени на полагање поправног 

испита у августовском испитном року. 

Припремну наставу школа је такође организовала за ученике завршних разреда основне 

музичке школе на коју је позвала све заинтересоване ученике који су планирали да 

конкуришу у средњу музичку школу. Настава је ораганизована из предмета солфеђо и 

теорија музике. 

             За ученике завршних разреда средње музичке школе такође је оганизована 

припремна настава из предмета солфеђо и хармонија. 

Крајем марта И две суботе у априлу 2018. одржана је "Радионица из солфеђа са теоријом 

музике" - за будуће прваке, као припремну наставу за пријемни испит за И средњи разред. 

Сусрети су били суботом /3 пута/. На српском наставном језику припремну наставу из 

солфеђа држао је Бранко И.Радаковић ,Нина Милосављевић Теорију музике на српском и 

мађарском наставном језику, а солфеђо на мађарском језику Кристина Чикош. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB ukupno 

Солфеђо - 4 - - - - 4 4 12 

Хармонија 

 

- - - - - 4 - 6 10 

Социологија - - - 4 - - - - 4 

Филозофија - - - - - - - 4 4 



Мађарски 

језик 

- - - 4 - - - 4 8 

Аранжирање        4 4 

Контрапункт        4 4 

Џез историја        4 4 

Контрапункт        4 4 

Џез гитара        4 4 

 

         Васпитно-дисциплинске мере изречене у средњој школи у шк. 2017/18. 

 

одељење  бр. уч. ук.одељ. 

стар  

укор 

одељ.већа 

ук.дир ук.наст.в искључ. укупно 

IA 15 3 1 - - - 4 

IB 10 - - - - - - 

IIA 12 3 - - - - 3 

IIB 14 3 - - - - 3 

IIIA 6 - - - - - - 

IIIB 15 - - - - - - 

IVA 13 1 - - - - 1 

IVB 10 2 1 - - - 3 

укупно 95 12 2 - - - 14 

 

Укупно на нивоу средње школе изречено је: 

• 12 укора одељењског старешине; 

• 2 укора одељењског већа;  

Тј. укупно 14 васпитно-дисциплинских мера.У овој школској години нисмо водили ни 

један васпитно дисциплински поступак.  

 

У првим разредима изречено је 3 укоар одељењског старешине и један укор одељењског 

већа; укупно 4 укора.  

У другим разредима изречена су 6 укора одељењског старешине, укупно 6 укора.  

У трећим разредима није изречена ни једна васпитно дисциплинска мера 

У четвртим разредима изречено је 3 укора одељењског старешине 1 укор одељењског већа 

Укупно је у четвртом разреду изречено 4 васпитно дисциплинске мере. 

У целој средњој школи изречено је 14 васпитно дисциплинских мера, Није вођен ни један 

васпитно-дисциплински поступак. 

 

УСПЕХ И КРЕТАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. 

 

На почетку шк. 2017/2018. год. уписано је 97 ученика у средњу школу на два  



наставна језика на српском и мађарском наставном језику и на шест одсека; на 

вокално-инструменталном, теоријском, етномузиколошком, одсеку за дизајн 

звука, џез одсеку и одсеку за црквену музику католичког и протестантског смера.  

• У први разред уписано је 15 ученика на српском наст. језику, и 10 ученика на 

мађарском наст. језику, значи 25 ученика.  

• У други разред уписано је 13 ученика на С језику и 14 ученика на М језику, што 

значи 27 ученика. 

• У трећи разред уписано је 7 ученика на С језику и 15 ученика на М језику значи 

укупно 22 ученика. 

• У четврти разред уписано је 13 ученика на С језику и 10 ученика на М језику, 

значи 23 ученика.  

У току шк. године исписало се 3 ученика; 1 ученица 1 разреда која је поновила И 

разред и која је напустила школовање већ у септембру; 1 ученица 2 разреда која је 

паралелно похађала и Гимназију Светозар Марковић; 1 ученица 3 разреда која је 

такође паралелно похађала Гимназију Светозар Марковић. У 2 полугодишту у 2 

разред из Сомборске Музичке школе дошла је ученица Молнар Дафне на вокално 

инструментални одсек-виолина. Школску годину завршили смо са 94 ученика. 

На понављање разреда упућен је један ученик И разреда, због слабе закључне 

оцене из главног предмета -солфеђо. На поправни испит упућено је 6 ученика: 1 

ученица 1 разреда која је у 2 полугодишту прешла у нашу школу из Сомбора 

упућена је на полагање разредног испита из главног предмета; 2 ученика2 разреда, 

један из једног предмета ,а 1 ученик из два премета; 1 ученица 3 разреда и 2 

ученика 4 разреда, 1 ученик који се упућује на полагање разредних испита због 

паралелног похађања и друге Политехничке школе и због великог броја 

изостанака из здравствених разлога и 1 ученица на полагање разредног испита из 

једног предмета која такође похађа другу, Медицинску школу.  

Матурски испит положило је 21 ученик од 21 пријављених за полагање матурског 

испита.Два ученика 4 разреда није приступило полагању матурског испита због 

разредних испита које су полагали у августовском испитном року шк 2017/18 год.  

На крају школске године после поправних испита у августу, од укупно 95 ученика 

разред је позитивно завршило 90 ученика или 95 % од укупно ученика средње 

школе. На полагање поправних и разредних испита упућено је 6 ученика или 7 %. 

Поправни испит у августу успешно су положила 3 ученика; 1 ученик је после 

неуспешног испита уложио жалбу и испит му је поновљен са другом комисијом 

који није положио.Један ученика 1 разреда у јуну је упућен на понављање 

разреда.Једна ученица 1 разреда која је прешла из Сомбора одустала је од 

Музичке школе и уписала Политехничку школу Ученица 4 разреда успешно је 

положила преостали разредни испит и у новој школској години иам право да 

полаже матурски испит. Ученик 4 разреда који је полагао 1 поправни и 6 

разредних испита, успешно је положио поправни и 2 разредан испита.Преостаје 

му полагање 4 разредна испита у следећој шк години као ванредни ученик.  

Од 95 ученика, са позитивним успехом завршило је разред 90 ученика или 95 %; 

од тога је 50 ученика разред завршило са одличним успехом, или 52 %; 36 ученика 

је завршило разред са врло добрим успехом или 37 %; 4 ученика са добрим 

успехом или 4,2 %; са довољним успехом немамо ученике.Ученик ИВ разреда 

који је имао више разредних испита које није положио а паралелно је похађао 



Политехничку и нашу школу, упућена је на ванредно школовање. Такође ученица 

завршног разреда која је положила преостали разредни испит, упућена је на 

ванредно школовање због полагања матурског испита из виолине.  

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ У ШКОЛСКОЈ 

2017/2018 

Ред. Бр. 

Име и 

презиме 

Главни 

предме

т 

Хармониј

а 

Етномузиколог

ија 

Матерњ

и језик 

просе

к  

1. 

Крзнар 

Ивана 

             

4 4   4 4,00 
 

2. 

Ваштаг 

Кристина 5 5   4 4,66 
 

3. 

Леваи Ченге 

  4 5   4 4,33 
 

4. 

Нађ Торма 

Јулиана  4 5   3 4,00 
 

5. 

Муњин 

Дијана   3     5 4,00 
 6. Балит Анита  5     3 4,00 
 

7. 

Радић 

Виолета  5   5 5 5,00 
 

8. 

Костадинов

ић Миљана  3     5 4,00 
 

9. 

Штековић 

Тамара 3     5 4,00 
 

10. 

Бошњак 

Леонтина 3     4 3,50 
 11. Бајић Инес  5     5 5,00 
 

12. 

Васић 

Наташа  5     4 4,50 
 

13. 

Фараго 

Анита  5     5 5,00 
 

14. 

Тумбас 

Виктор 5     5 5,00 
 

15. 

Пурковић 

Бошко 5     3 4,00 
 

16. 

Кораћ 

Драшко  5     4 4,50 
 

17. 

Херњак 

Ката 5     5 5,00 
 

18. 

Панчић 

Кевин 5     5 4,50 
 19. Мркаљевић 5     3 4,00 
 



Марко 

20. 

Нимчевић 

Маја 5     4 4,50 
 

21. 

Супић 

Биљана 5     5 5,00 
 УКУПН

О           4,40 
  

 

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ШК.  2017/18.   

ИМЕ ТАКМИЧАРА ДИСЦИПЛИ
НА 

КАТЕГ. КЛАСА КОРЕПЕТИТОР НАГР. 

Габрић Ива тамбура прва Мира Темуновић Емина Тиквицки 95.67 
I/2 

Молнар Ива тамбура друга Мира Темуновић Емина Тиквицки II/1 
88.66 

Ивковић 

Ивандекић Матија 

 

тамбура друга Војислав 
Темуновић 

Емина Тиквицки I/2 
95.33 

Темуновић 

Магдалена 
тамбура трећа Мира Темуновић Корнелије Визин II/1 

93.00 
Кујунџић Марко тамбура трећа Мира 

Темуновић. 
Емина Тиквицки I/1 

95.67 
Ивковић Иванд. 

Луциа 

 

тамбура трећа Војислав 
Темуновић 

Емина Тиквицки II/1 
93.00 

Иванковић Р. Иван тамбура четврта Соња Берта Тара Г. Карапанџић II/1 
93.00 

Мачковић Ивана тамбура четврта Соња Берта Тара Г. Карапанџић II/1 
91.67 

Грмић Марко тамбура четврта Војислав 
Темуновић 

Корнелије Визин II/2 
9.00 

Крстић Александар тамбура четврта Мира Темуновић Сашка Панкалујић I/2 
96.00 

Марић Славољуб хармоника прва Идић Мирослав ------------------------ I/3 95 
Марковић Ђорђе хармоника прва Идић Мирослав ------------------------ Pohvala 

73 
Петровић Богдан хармоника трећа Идић Мирослав ------------------------ Pohvala 

3 
Јовановић Милош хармоника четврта Идић Мирослав ------------------------ Pohvala

3 



 

 

ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА 

 
  Међународно такмичење соло певача „ Вера Ковач Виткаи „ у Новом Саду 

11.11.2017. 

ЈАЦИНТ БОРБЕЉ I-4 91 

(Специјална награда за мађарску композицију) 

Корепетитор: Емеке Шоти Собоња 

Класа: Херодек Ева 

 

I КАТЕГОРИЈА ЖЕНСКИ ГЛАСОВИ 

 

Станимировић 

Стефан 

 

гитара друга Петар Миловић ------------------------ II/ 20 
85.67 

Јовић Доротеа гитара друга Maрко Срђевић ------------------------ II/23 
85 

Клавирски дуо  

Музицке искрице 
дуо 
клавира 

преткат
. 

Мате 
КристинаТара 
Глончак 
Карапанџић 

------------------------ 100 
laureat 

Клавирски дуо 

10+10 
дуо 
клавира 

прва Папилион Јудит ------------------------ 99 
laureat 

Сарвак Ивона 

 
виолина пета Пал Жига Немет Ђерђ -------- 

---------- 
Клав.дуо Магиц 

 

 

дуо 
клавира 

четврта Мате Кристина 
Шоти С Емеке 

----------------------- II/1 

Женски хор – 

СМШ. 
хор друга-б Чикош Кристина ------------------------ i/2 

95.83 
Камерни мешовити 

хор 

СМШ 

хор друга-ц Чикош Кристина ------------------------- II/2 
89.33 

Гмијовић Милош гитара трећа Фекете Тамаш ------------------------ Pohval 
71.67 

Дуо флаута-

кларинет 

 

флаута-
кларинет 

трећа Нађ Тимеа ---------------------------- I/6.96.5 

Кучера Ноеми 

 
гитара пета Марко Срђевић ------------------------ III- 

nagrada 
Ласло Арпад виолина четврта Бичкеи Зита Александровић 

Душко 
------------ 
------------ 



ЕСТЕР ЧУЗДИ I-2 93 

Корепетитор: Сашка Панкалујић 

Класа: Тамара Марковић 

 

I КАТЕГОРИЈА МУШКИ ГЛАСОВИ 

 

КЕВИН ПАНЧИЋ I-4 92 

Корепетитор: Сашка Панкалујић 

Класа: Тамара Марковић 

 

МАРКО КРИЖАНОВИЋ III-1 71 

Корепетитор: Сашка Пнкалујић 

Класа: тамара марковић 

• Такмичење тонских сниматеља- тактонс 2017 

Павле Звекић II ср- дизајн звука- најистакнутији снимак И награда 

Нови Сад – Међународно такмичење студентских такмичарских снимака 

• Међународно такмичење Барток бела, Будимпешта 

Ајтаи Балаж, Звекић Даниела ,класа- Шоти С. Емеке 

• Интернационално такмичење за младе пијанисте Гиулиано Пецар  

Поповић Јелена- клавир класа Мате Кристина- I-НАГРАДА 

• На Међународном Такмичењу соло певача Лазар Јовановић одржаном у 

Београду у сали Коларца следећиученици су награђени: 

И КАТЕГОРИЈА 

Кевин Панчић I награда 90,6 

Естер Чузди II награда 89,6 

Марко Крижановић II награда 84,6 

• 16.02 на Фемус фестивал постигнути следећи резултати  

I награда Чегар Стеван 

Класа: Мацура Никола 

Корепетитоор: Ђерђ Немеди 

 

II НАГРАДА Толић Александра  

Класа : Молнар В. Кристина 

Корепетитор: Илеа Поробић 

 

II НАГРАДА Вуков Луција 

Класа: Молнар Кристина 

Корепетитор: Илеа Певрић 

 

II награда Видицки Влатко саксофон 



Класа: Мацура Никола 

Корепетитор :Немет Ђерђ 

 

II награда Кораћ Драшко сксофон 

Класа: Мацура Никола 

Кореп: Немет Ђерђ 

 

Немет Ђерђ најбољи корепетитор у категорији саксофона 

Мацура Никола најбољи педагог категорија саксофона 

• 01.03. Међународно такмичење младих пијаниста Шабац 

Јелена Поповић – прва награда  

Класа- Мате Кристина 

• Резултати такмичења Дани музике у Бачкој Тополи 

Шефчић Симона, класа- Фекете Тамас - прва награда 

Јовиц Доротеа – класа Срђевић Марко –прва награда 

Гмијовић Милош Класа- Фекете Тамаш 

Кучера Ноеми I награда- Срђевић Милош 

Станимировић Стефан- I награда-Миловић Петар 

ГУДАЧИ 

Тумбас Мајда виолонцелло кл. В. Кучера Ђерђи III награда кореп- Репић Маја 

Кермеци Нора - виолин Бичкеи Зита- I награда кореп. Визин Корнелије 

Ласло Арпад- виолина – класа Бичкеи Зита- II НАГРАДАКОРЕП. Александровић 

Душко 

КЛАВИР 

Звекић Данијела- I награда класа Б. Томпа Бригита 

Балинт Анита I награда класа Б. Тирјунг Илдико 

Јазз одсек 

Лука Малко- Јазз гитара -I награда-класа Марјановић Миодраг 

Звекић Павле –јазз клавир И НАГРАДА Варга Иван 

Леваи Богларка – III награда- јазз клавир Варга Иван 

Јерас Викториа – III НАГРАДА јазз калавир Варга Иван 

Молнар Ализ –јазз певање I награда Дудш Беата 

Прибаковић Жарко јазз певање- II награда Дудаш Бата 

Ожвар Лили – јазз певање I НАГРАДА Дудаш Бата 

Тумбас Виктор II НАГРАДА Дудаш Беата  

„Из принципа Бенд“ I НАГРАДА Сич Давид 

 

• Резултати на међунарадном тамичењн Даворин Јенко. 

Драшко Кораћ Саксофон кат Д-II награда класа Мацура Никола – кореп. Немет Ђерђ 

Домањ Никола кат Ц. I НАГРАДА- Класа Токоди Карољ-корепш. Г. Карапанџић Тара 



• 3.ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ПРИМАВЕРА Бијељина- Б.Х. 

Станимировић Стефан-И награда Класа Миловић Петар 

• Војводина Гитар Фест 

Лончар Симонида – гитара III/ 1 НАГРАДА,класа- Иштван Балажевић 

• Међународно такмичење дрвених дувач Пожаревац 

Дуо: Александра Толић- флаута, Оливер Ђурковић- кларинет, I награда  

Класа- Нађ Тимеа 

Оливер Ђурић ,кларинет III КАТ. I НАГРАДА 

Класа- Кондић Лазар 

 

• Акöзéписколáсок Нéпзенеи ВЕРСЕНYÉН Темеринбе4н Сзабó Анетт И И кöзéп 

ИИ хелyезéст éрт ел а сзóлóéнек категóриáбан. 

• На међународном такмичењу у Софији ученица Невена Кос је освојила II 

награду. Класа Ш.С. Емеке 

• Кöзéписколáсок 

 

• ЕКИПНИ ФЕСТИВАЛ СОЛФЕЂА “ЈОСИП СЛАВЕНСКИ “ НОВИ САД 

Резултати:  

ПОХВАЛА 60,32 БОДА, екипа „ДАБСТЕП 4“ V нижи 

1.Ајтаи Балаж-мелодика 

2. Омеровић Имола- парлато 

3. Стантић Тео-диктат 

4. Њерш бако рамона-ТО 

Класа: Костадиновић Наташа 

ПОХВАЛА 68,45 БОДА, екипа „ИСКРЕ“V нижи 

1. Џелебџић Ема- мелодика 

2. Иванковић Р. Катарина- парлато 

3. Пејатовић Сандра-доктат ТО 

Класа:Ромић Х. Елизабета  

ИИ НАГРАДА 84,75 БОДА, екопа „СХЦЕРЗАНДО“ VI нижи 

1. Ивакић Мирна- мелодика 

2. Конатар Алекса-парлато 

3. Звекић Данијела- диктат 

4. Сударевић Лука-ТО 

Класа. Такач Ева 

• Међународно такмичење; Фантаст ; Бечеј ученица Кöрмőци Нóра освојила је I МЕСТО 

95 БОДОВА, класа Бицскеи Зита,кКорепетитор- Корнелије Визин. 

 

• Кöзéписколáсок мűвéсзети ветéлкедőје Бецсе КМВ 2018-Мегзенéситетт версек 

категóриáја 

Молнар Ализ И б осзт. Фелнőттзсüри I ДИЈ – диáкзсüри I ДИЈ 

Борбељ Јацинт Бецсеи СзилвесзтерТуркáљ Крисóф II ДИЈ 



А Маломфесзтивáл кüлöндија –Молнáр Ализ 

Иродалми ветéкедő кат. Новелла Хорнyак Кати- 4 б осзт. II диј  

Кéпзőмűвéсзети категóриа- фестéсзет Јунг Анна 3 б фелнőттзсüри II диј Фекéсзитőтанáр 

– Варга Аттила 

 

• На 55. Интернационалном такмичењу у Клингенталу  

Славољуб Марић II нижи, освојио ½ награду на хармоници у И кат. класа Идић 

Мирослав. 

• На Међународном такмичењу виолиниста у Сремским Карловцима  

ученица Ивана Сарвак освојила III награду на виолини, класа Жига Пал, корепетитор 

Немет Ђерђ 

• На међународном такмичењу Петар Коњовић у Београду, дисциплина клавир ученица 

II НИЖЕГ РАЗРЕДА Сара Јовић је победница категорије, класа Глончак К. Тара 

• На интернет такмичењу Интернационал мусиц цомпетитион 2018, следећи ученици су 

добили награду Поповић Јелена –клавир лауреат, класа Мате Кристина Мачковић Ивана- 

тамбура лауреат класа Соња Берта. 

• Резултати пијанистичког такмичења ОМШ Јосип Славенски Нови Сад 

Хана Милосављевић I МЕСТО –Класа Мирна М. Стес 

Јована Буха- прво место –Класа- Дер М. Андреја 

Тара Стес и Ана Керлета клавирски дуо – 100 бодова Класа – Мате Кристина 

 

• Седмо Међународно такмичење ; ФАНТАСТ БЕЧЕЈ: 

Ученица Кормоци Нора прва награда класа-Бичкеи Зита Корепетитор- Визин Корнелије 

 

• На међународном такмичењу Фестивал Исидор Бајић у Новом Саду: 

АКАЦИЈА ЈАНКОВИЋ је освојила 1.награду 99 бодова у беби категорији 

МАРТИНА ЦВИЈИН је освојила 1.награду 99 бодова у првој категорији 

ИВА ПОЊАВИЋ је освојила 1.награду 90 бодова у другој категорији 

класа: мр Маја Репић 

 

• Школско такмичење "Пиано Арт" 2018. 25. 05. 2018.  

 

Домањ Никола III (средња - упоредни кл.) Глончак К. Тара 0 

Толић Александра II (средња - упордени кл.) Глончак К. Тара 90.1 

Коčiš  Тамaš II (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Дер М. Андреа 0 

Szabo Batanč AnetII (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Тселиос Тüнде 94.3 

Петровић Жељана II (средња - упоредни кл.) Васић Наташа 91 

Мачковић Ивана II (средња - упоредни кл.) Барлаи Едит 99.2 

Nađ Torma ŽužanaII (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Барлаи Едит 92.3 

Levai BoglarkaII (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Мáтé Кriszтиnа 99.5 

Šipoš KlaudiaII (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Göncő Ágnес 87 

Видицки Влатко II (средња - упоредни кл.) Гöнцő Áгнес 91.8 

 

Laslo Arpad I (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Бíрó Тирјунг Илдикó 97.8 

Звекић Павле II (средња - упоредни кл.) Бíрó Тирјунг Илдикó 99.5 

Мórа Кrisztina I (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Bačlia T. Brigita 81.6 



Јовановић Милан I (средња - упоредни кл.) Барлаи Едит 93.5 

Вујиновић ОливераI (средња - упоредни кл.) Гöнцő Áгнес 91.7 

Цсинцсáк Тиффанy II (кöзéпфокú - ТО) Барлаи Едит 89.5 

Кецман Ивана II (средња - ТО) Бацслиа Т. Бригитта 90.7 

 

Домањ Никола III (средња - упоредни кл.) Глончак К. Тара 0 

Толић Александра II (средња - упордени кл.) Глончак К. Тара 90.1 

Коцсис Тамáс II (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Дер М. Андреа 0 

Сзабó Батанцс АнеттII (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Тселиос Тüнде 94.3 

Петровић Жељана II (средња - упоредни кл.) Васић Наташа 91 

Мачковић Ивана II (средња - упоредни кл.) Барлаи Едит 99.2 

Нагy Торма Зсузсанна II (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Барлаи Едит 92.3 

Лéваy БоглáркаII (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Мáтé Крисзтина 99.5 

Сипос Клаудиа II (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Гöнцő Áгнес 87 

Видицки Влатко II (средња - упоредни кл.) Гöнцő Áгнес 91.8 

 

Лáсзлó Áрпáд II (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Бíрó Тирјунг Илдикó 97.8 

Звекић ПавлеIIИ (средња - упоредни кл.) Бíрó Тирјунг Илдикó 99.5 

Мóра Крисзтина I (кöзéпфокú - меллéксзак з.) Бацслиа Т. Бригитта 81.6 

Јовановић МиланIИ (средња - упоредни кл.) Барлаи Едит 93.5 

Вујиновић Оливера I (средња - упоредни кл.) Гöнцő Áгнес 91.7 

Цсинцсáк Тиффанy II (кöзéпфокú - ТО) Барлаи Едит 89.5 

Кецман Ивана II (средња - ТО) Бацслиа Т. Бригитта 90.7 

 

• На 7. Међународном тамичењу ударача одржаном у Београду протеклог викенда 

ученици наше школе освојили су награде. 

 

II категорија:Реља Плавшић II/2 награда 

 

IVВ категорија:Бошко Пурковић II награда 

Корепетитор: Мирна Нирков Стес 

Класа: проф. Горан Еветовић 

 

• 15.06. Међународно Такмичење- Охрид Јовић Сара II НАГРАДА  

Класа:Глончак Карапанџић Тара.  

 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

 

• Ради боље сарадње у ОМШ наставнице солфеђа одржале су заједничке родитељске 

састанке. Посебно је био важан родитељски састанак у В и ВИ разреду ОМШ због 

могућности избора изборних предмета , као и због правовременог информисања о 

условима уписа у средњу Музичку школу.  

• 22. III Промоција гудача 

• 27. III Промоција хармонике 



• 28. III Промоција соло певача 

• 29. III Промоција дувача 

• 14.IV  у склопу промоције школе организован је Матине концерт симфинијског оркестра 

у Градској кући. Диригент Пашко Чаба . Тема концерта- Како се свира у оркестру  

• 17. IV Вече проф. Међери Лајоша- Увођење наставе хармонике у Суботичкој Музичкој 

школи. Присуствовали су бивши ђаци Међери Лајоша 

На основу усвојеног плана и програма наступа ученика у школи и ван ње, као и на основу 

позива и дописа Заједнице музичких и балетских школа Србије уз одобрење 

Министарства просвете и спорта, за учешће солиста и камерних ансамбала на домаћим и 

иностраним такмичењима, ученици ове школе су били веома активни у презентовању 

онога што су и оквиру редовних часова и посебних проба достигли на инструментима за 

које су се определили на почетку школовања у Музичкој школи. 

 

НАСТУПИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ 

 

1. септембра поводом прославе дана града , у Градској кући је наступала ученица Лакатош 

Евелин на виолини.  

08. септембра Нимчевић Маја је наступала у Долце Вита – цоффее & wине бару 

промоцији књиге колеге Пекар Тибора.Наслов књиге је- Музички живот у Суботици 

између два светског рата.  

13.09. септембра у учионицама Музичке Школе , у склопу; Јаззика ; одржанесу музичке 

радионице за следеће инструменте;удараљке , клавир, саксофон, бас гитара, контрабас 

 

20.09. Голић Горан и Светлана су поклонили хармонику нашој школи. 

21.09. Архивски дани-110 годишњица архивара. Наступаће ученица Балинт Анита –клавир  

22.09. Прослава поводом почетка наставе на ВТШ. Наступао хор Музичке школе. Хор 

води Чикош Кристина 

24. 09. Румунско вече- У згради Ликовног сусрета одржана је изложба Румунског 

Луткарства. Поводом изложбе наступали су дуо тамбуре Ивана Мачковић и Иванковић 

Радаковић Иван.  

25.09.Прослава 110. Годишњице Економске средње школе. У Градској кући. На прослави 

су наступали квартет лимених дувача .  

29.09 Градском музеју наступали су Дуо- флаута- гитара Толић Александра флаута-

Симонида Лончар- гитара  

01.10 На Палићу су одржане Војвођанске Културни Свечаности, где је наступао Трио 

гудача Нимчевић Маја- виолина, Ласло Арпад – виолина ,Тумбас Виктор- виолончело 

02. 10. У Буњевачком колу је одржана свечаност под именом „Сунчана јесен живота“ где 

су учествовали наши ученици Мачковић Ивана на тамбури и Толић Александра – флаута  

02. 10. Свечано отварање нове школске године на Економском факултету. Учешће хора са 

студентском химном.  



Дечја недеља- од 02- 09.10. 2017. У граду се одржавала Дечја недеља. Сваки дан од 09 и 10 

сати је одржан мали концерт за малишане из више вртића. Организатори концерата су 

наставници солфеђа 03. Оперски Мозаик. Проф. Љубица Живковић из Београда је 

одржала Мастер Цласс у нашој школи. Назив вечери је било Вече барокних арија  

04. 10. У Колевци одржан је пригодан програм за штићенике центра. 

Наступали су Ивана Мачковић Иванковић Радаковић Иван, дуо-Толић Александра 

Симонида Лончар и Сарвас Бернадет-хармоника  

07. 10. Раднички Универзитет – организована прослава поводом дечје недеље. Нашу 

школу су представили Сарваш Бернадет и Мачковић Ивана 

13.10. У Градској Библиотеци је одржана свечаност поводом 110 годишње постојања те 

установе. Наступали су-Балинт Анита и дуо Гитара Флаута- Симонида Лончар- гитара и 

Толић Александра флаута. 

17.10- Такмичење међу разредима у певању поводом Дана школе. Од укупно 8 разреда на 

такмичењу из певања свирања и аранжирања песама, прво место је освојио III  Б, II-место 

IVА а треће место IV Б. 

 

 

19.10. Дани Балинта Вујкова – наступ тамбурашког оркестра у Буњевачком Колу 

оркестром дириговала Темуновић Мира. 

19.10. Удружење просветних радника мађара севернеБачке организовали отварање фото 

изложбе Дворци у Војводини. На тој прослави је свирала Нимчевић Маја  

19.-20. Окт.2017. Инспекцијска посета Јадранке Којић просветног саветника 

Министарства просвете. 

20.10. Интернационалнно такмицење Бартóк Бéла у Мађарској. Из наше школе су 

учествовали- Ајтаи Балаж и Звекић Данијела, 

21. 10. Буњевачка Матица- наступ тамбурашког одсека школе под вођством Мире 

Темуновић . 

25. и 26.10.У школи Жарко Зрењанин наступали ученици са етно одсека из класе Тамаре 

Штрицки. На прослави је била присутна делегација из Немачке. 

25.10.Јавни час одсека за соло певање из Бачке Тополе, Аде,Новог Кнежевца,и Сенте.Из 

наше школе су наступали солисти као и камерне групе из класе Марковић Тамаре ,и 

Херодек Еве. 

25. 10. У Градској библиотеци одржана Вече сећања на 200. годишњицу рођења песника 

Аранy Јáнос-а. Наступали су клавиристи Ајтаи Балаж, Невена Кос и Богyо Бланка 

 

07.11. Коло српских сестара обележава 25. Годишњицу рада 1992-2017.  

Тим поводом је организована свечана академија у Градској кући где су наступали ученици 

са одсека за традиционално певање , соло тачке и заједнички наступ ученика тог одсека. 

Такође су наступали хармоникаши Милош Јовановић и Мркаљевић Марко. 

08. 11. Слава у Александрову – Митровдан- 



Тамара Штрицки Сег са својим ученицима је учествовала у прослави храмовне славе у 

Александрову. 

11.11. Сороптимист је организовао Италијанско вече у Патрији где је учествовао Дуо 

флаута гитара-Толић Александра –флаута Лончар Симонида- гитара  

13.11.У градској већници одржан концерт у урганизацији Мурењи Матије.Наступали 

Јелена Поповић –клавир Јовановић Милош-хармоника и квинтет тамбура- Матковић 

Ивана, Грунчић Марко,Бајић Инес, Иванковић Радаковић Иван , Темуновић Магдалена и 

Бођо Бланка клавир 

15.11. Преслушавање камерних група које ће наступати у Кањижи на концерту у цркви. 

16.11 прослава у Главном конзулату Мађарске У Суботици 

20. -24 11.У школи је у организацији Елецте Организован Мастер Цласс Предавачи су 

били :Yувал Адмонy и Тами Каназаwа.  

 

Пианофест -2017 професори Мастер Цасса-Тамy Камазоwа и Yувал Адмонy са члановима 

клавирског одсека. Секељ Марија, Ппилион Јудита и Бачлиа Т. Бригита. 

20.11 Наша школа је гостовала у Осијеку у Музичкој школи Фрање Кухаћа. Нашу школу 

је представио Јовановић Милош - хармоника  

22.11 Кањижа-. Симфонијски оркестар Музичке школе је имао концерт у Кањижи у цркви 

Сзент Őрангyалок. 

29.11. Састанак Заједнице музичких и балетских Школа Србије у Београду.  

06.12. Цурлy О Гирлс је у Колевци дао мали концерт од пола сата поводом Микулаша. 

Чланови групе су Алберт Река, гитара, Ожвар Лилиен и Авдић Лејла вокал.  

08.12. у Непкеру је одржан концерт оркестара ОМШ.Наступали су оркестар 

гитара,гудачки оркестар ОМШ, оркестар хармонике, тамбурашки оркестар ,хор ОМШ, 

дувачки оркестар ОМШ. Гости вечери су били Балетска школа“ Раичевић“ 

07.12 започети радови у атријуму школе-поплочавање дворишта 

12.12 Преслушавање за Матурски концерт. Од 9 кандидата, 4 ученика су изабрана за 

матурски који ће у мају 2018. свирати са оркестром Музичке школе.  

17.12 Етно група Златовез наступ на концерту по називом“ Са укусом традиције“-Велика 

већница Градске куће. 

18. 12. Градска кућа Новогодишњи концерт Пиазза Италиа . Нашу школу су представили 

трио флаута- Бошњак Леонтина, Штековић Тамара и Толић Александра, дуо певача- 

Наташа Васић и Естер Чузди ,и Ализ Молнар 

14. 01. 2018. Наступ лименог дувачког квартета у Хали спортова. Пуделка Валентин, 

Цолић Мате –трубе Јовановић Милан Домањ Никола-тромбони и Бошко Кораћ. 

 

 

24. 01. Преслушавање камерних група где је извршена селекција за концерт Вече камерне 

музике који ће се одржати 08. 02. У Већници Градске куће. На преслушавању је 

присуствовао Мезеи Ладислав- шеф катедре за камерну музику на Факултету Музичке 



Уметности у Београду. 

 

25.01 Преслушавање за републичко такмичење.На преслушавању приступио 26 кандидата 

4 гитаре 4 хармонике 10 тамбура 3 виолине женски хор, мешовити хор3 клавирска дуа и 

комбиновани дуо. Сем једне виолине остали су пријављени на Р.Т 

 

26. 02 заједнички концерт виолиниста такмичара из Бачке Тополе Сенте и Суботице . 

28.02. ЗМБСС БГ. Даворин Јенко састанак. 

15. III .Годишњу награду 2018. Године добила је Темуновић Мира проф. Тамбуре за 

успешан рад са даровитим ученицима. Свечана додела је била 15. Марта у Београду. 

21. III  Библиотека изложба и литерарно вече 

Наступала Кучера Ноеми - гитара  

Трио- гудача Нимчевић Маја - виолина, Арпад Ласло- виолина, Виктор Тумбас- 

виолончело.- 

21 03. Концерт ученика у СКЦ-у: Ласло Арпад,клавирски дуо 10+10, дуо флаута кларинет- 

Ђурковић Оливер кларинет- Толић Александра – флаута, Клавирски дуо- Искрице 

18. IV САЈАМ ОБРАЗОВАЊА- Фанфаре. Цолић Мате , Пуделка Валентин. Трубе , 

Шипош Клаудиа – хорна Домањ Никола Тромбон. Музичка тачка- Дуо саксофона – Кораћ 

Драшко и Влатко Видицки.  

20. 04.Грађевински факултет- прослава годишњице, наступали дуо Толић Александра- 

флаута-Лончар Симонида гитара, дуо дувача Толић Александра – флаута-Ђурковић 

Оливер- кларинет ,гудачки трио-Маја Нимчевић – виолина, Арпад Ласло- виолина Виктор 

Тумбас- виолончело, дуо саксофона : Кораћ Драшко, Влатко Видицки 

 

24. 04 Прослава 70 година постојања Музеја Суботице.Наступали дуо: Толић Александра-

флаута Ђурковић Оливер- кларинет. 

 

24.04. Вече Италијанске музик есвечана сала Музичке школе 

25.04 . Чланови Националног савета Мађара су учествовали на кратком концерту 

Етномузиколога. Том приликом НСМ. Је поклонио три пројектора школикоји су 

неопходни у настави. 

04 .V Палић Првенство једриличара Србије-наступали: дуо саксофона Драшко Кораћ и 

Влатко Видицки, дуо Толић Александра- флаута и Оливер Ђурковић – кларинет  

09.05. Роyал кларинетски дани у Суботици. Yyан Гао власник компаније Ројyал кларинета 

из Бостона УСА приказао је кларинете своје компаније . Сваки кларинет је био изложен и 

заинтересовани ученици су могли пробати сваки модел . Након тога је одражан ктатак 

кларинетски  

 

09. V Градска управа приредила програм на Градском тргу. Наступали Дует саксофона – 

Видицки Влатко Кораћ Драшко, трио гудача Маја Нимчевић, виолина Арпад Ласло 



виолина Виктор Тумбас- виолончело и квинтет тамбура 

 

12. V Међународно такмичење прве помоћи у организацији Црвеног крста Суботица и 

Медицинске школе Суботица. Наступали- Фанфаре : Пуделка Валентин Мате Цолић : 

трубе Шипош Клаудиа – хорна Домањ Никола –тромбон 

Музичке тачке- Сара Јовић – Клавир Класа Тоара Г. Карапанџић и Дуо саксофонаВидицки 

Влатко и Драшко Кораћ Класа- Никола Мацура.Кварттет тамбура Грмић Марко, 

Темуновић Магдалена, Мачковић Ивана, Иван Иванковић Радак . Класа Придрашки 

Милана 

 

18. 05. Подела диплома такмичарима Са Р.Т.који је одржан у склопу концерта завршних 

разреда О.М.Ш. 

19. 05. Наступ перкусиониста поводом Ноћи музеја. Наступали су Бошко Пурковић и 

Брезовски Балаж 

23.05 ВТШ- Градска кућа, Прослава и додела диплома. Наступао женски хор Музичке 

школе.  

24.05. Испраћај матураната. Уз пригодан програм коју су припремали ученици трећег А.и 

Б. разреда испратили смо матуранте наше школе. 

25.05, Урбанови дани Палић . Наши ученици са етно одсека група ; Златовез наступала на 

Палићу на Урбановим данима. 

27. 05 Фрањевачка црква , Италијанско вече по називом“ Музика у ваздуху“ Наступали-

Кучера Ноеми гитара ,Толић Александра- Флаута и дуо Толић Александра Ђурковић 

Оливер кларинет 

 

31.05. Градска кућа, подела диплома Капетан Миша Анастасијевић . Наступали- Радић 

Виолета, квартет тамбура, Ивана Мачковић , Иванковић Радак Иван,Иванковић Радаковић 

Луција, Сакач Иштван 

1. ЈУНИ. Градска кућа –додела диплома ученицима Економске средње школе.Наступали 

Пуделка Валентин, Цолић Мате-трубе, Шипош Клаудиа – хорна и Домањ Никола 

тромбон- фанфаре. Клавирску тачку је свирала Сара Јовић 

04. 06. Додела диплама разредима ОМШ .Наставнице солфеђа поделиле дипломе 

ученицима завршних разреда. Наступао Хор ниже школе под вођством Васић Наташе и 

хор музичког Забавишта под вођством Такач Еве. 

19.06 Додела Бодрогваријеве награде, Градска кућа. Ове године двоје колега су добили 

ову значајну награду- Мирослав Идић наставник хармонике и Соња Берта наставник 

тамбуре. 

На прослави наступали наши ученици, далкöтő Леéнyкóрус ,Славољуб Марић хармоника 

и квартет тамбура Мачковић Ивана, Иванковић Радаковић Луција, Такач Иштван и 

Иванковић Радак Иван 

Виолета Радић певала химну Републике Србије.  



 

08.06. Градска кућа - градска управа је организовала доделу похвалница ученицима који 

су освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу. 

 

09.06 Изложба на тргу испред Позориста. Тамбурашки квартет, Мачковић Ивана, 

Иванковић Радаковић Луција, Такач Иштван, Иванковић Радак Иван. 

 

19.06. Додела диплома матурантима Медицинске школе.Звекић Павле са одсека за јазз 

клавир је представио школу на тој прослави.  

 

12-ог јуна 2018.посета синагоге . У обновљеној Синагоги одржан фласхмоб поводом 

рођендана Анне Франк, у оквиру предмета Историја са историјом културе и цивилизације. 

Учествовали су ученици IIIА и III.Б одељења : камерни хор, и следећи солисти: Сарвак 

Ивона ( виолина ), Сзарвас Бернадетт ( хармоника ), Домањ Никола ( тромбон ), Куцсера 

Ноéми ( гитара ), Борбéлy Јáцинт ( соло певање ).  

13.07. Прослава Савез Мађарских Педагога Србије, градска кућа, Кучера Ноеми гитара.  

25. 08. Мала Гостиона – Уметничка колонија, Кучера Ноеми- гитара,Јовановић Милош 

хармоника. 

 
ВАЖНИ ДОГАЂАЈИ 

 

• 18.10. У градској кући је прослављена 149. Годишњица рада Музичке школе. Наступао 

Симфонијски оркестар и хор школе под вођством Пашко Чабе. Хор је припремила 

Кристина Чикош После успешног концерта је било заједничко дружење у концертној 

Сали Музичке школе где су наступали разреди који су освојили прва три места у певању 

 

• 08. 11. Концерт професора у Градској кући . Поводом дана просветних радника 

професори наше школе су припремили интересантан концет за љубитеље музике.  

• 20. 12. Хор и Средњошколски оркестар наступао у Старој Моравици са Новогодишњим 

програмом.  

• 21. 12. Симфонијски оркестар под вођством Пашко Чабе дао концерт у Чоки. 

• 22. 12 Новогодишни концерт у Градској 

• 06. 02. 2018. Вече Камерне Музик-Велика Већница Градске куће.Били гости из 

Марибора, Осијека и Београда 

• 24. 04. Концерт Награђених ученика Градска кућа  

• 10.05 . Концерт Симфонијског оркестра Музичке Школе Суботице у Сенти. Наступали 

су апсолвенти. Балинт Анита – клавир, Кораћ Драшко- саксофон, Маја Нимчевић- 

виолина, Наташа Васић – сопран. Леонтина Бошњак- флаута ,Костадиновић Миљана – 

кларинет. Диригент – Пашко Чаба 

• 11. 05. Концерт Симфонијског оркестра Музичке школе Суботица у Малој Босни. 



• 15. 05.Концерт апсолвената у Великој већници Градске куће. Наступали су апсолвенти. 

Балинт Анита – клавир- Класа Б.Т. Илдико , Кораћ Драшко- саксофон класа Никола 

Мацура , Маја Нимчевић- виолина, - класа Милош Николић, Наташа Васић – сопран 

Тамара Марковић. Леонтина Бошњак- флаута Лукач Јована, Костадиновић Миљана – 

кларинет- Кондић Лазар Диригент- Пашко Чаба 

• Плес матураната-По четврти пут град Суботица и Канцеларија за младе организовали су 

на иницијативу Музичке школе Суботица, Плес матураната на Тргу Слободе 27. маја 

2018. Као и прошле шк године у Плесу матураната учествовало је само једно одељење из 

сваке школе.Код нас је цела генерација матураната вежбала и плесала. Наша школа је и 

пре ове иницијативе организовала учење класичног плеса тј. валцера на музику 

Шостаковичевог Сецонд Wалсе на часовима физичког васпитања у току II полугодишта. 

Поред тога што тај валцер отплешу на тргу, они и у нашој школи на испраћају матураната 

то поново прикажу родитељима и гостима. Такође трудимо се да и свечани банкет започне 

са тим плесом 

 

ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ 

ПОТРЕБАМАЗА ШК. 2017/2018. ГОД. 

 

Тим за инклузивно образовање деце са посебним потребама у саставу Алиса Јованић 

Жаки, школски педагог,Каролина Вереш, школски психолог,Тамара Штрицки Сег,Јована 

Недељковић Петришко наставник на замени и Тимеа Нађ, наставник у октобру месецу 

2017. године формирао је Индивидуални образовни план за Небојшу Живановића, ученика 

првог (И) разреда основне музичке школе – смер традиционално певање. 

Живановић Небојша штићеник је дневног центра за одрасле „Колевка“. У време изрицања 

решења за Живановић Небојшу, под бројем 180, 0д 4. 4. 1992. године. Небојша је 

категорисан као дете са умерено ментално недовољном развијеношћу и телесним 

инвалидитетом. 

Наставник традиционалног певања Тамара Штрицки Сег, пратила је годишњи 

индивидуални образовни план Тима за инклузивно образовање за ученика Небојшу 

Живановића, те у наставку излажемо поједине закључке и тезе о раду и напретку ученика 

током ове школске године.Она је због породиљског одсуства предала своју класу 

наставници Јовани Недељковић Петришко која је успешно наставила рад са Небојшом.  

Током школске године ученик Небојша Живановић похађао је часове Традиционалног 

певања два пута недељно по 45 минута. У току часова активно је, уз помоћ наставника 

радио на савладавању технике и контроле гласа. У већој мери успешно је савладао 

техничке вежбе попут вокализа различитих опсега, од приме до октаве у дурским и 

молским тоналитетима. Такође, рађено је на различитим начинима испевавања вокала и 

динамичком нијансирању током певања. У оквиру часова понављао је песме које је 

познавао пре уписа у Музичку школу и допуњавао их са наставником текстуално, 

мелодијски, динамички и радом на дикцији. Што се тиче учења потпуно нових песама, 

ученик је успешно савладао обим програма који је предвиђен за И разред основне музичке 



школе овог смера. Научио је више песама обредног и обичајног карактера, а требало би 

нагласити да је ученик посебно интересовање показивао при учењу песама које је чуо 

путем радијских и телевизијских станица (мисли се на староградску и варошку музику). У 

оквиру плана и програма савладао је и песме које у оквиру мелодије поседују елементе 

хроматског кретања, песме које у себи садрже октавне скокове. Такође је успео да савлада 

поједине примере који имају распон мелодије већи од октаве. 

Ученик Небојша Живановић је наступио више пута у друштву својих „другара из школе“ 

како он воли да каже, па тако уз пратњу Виолете Радић (фрула) и Инес Бајић (е-прим 

тамбура). Такође, Небојша је на школским и јавним наступима певао као члан певачке 

групе као извођач водеће мелодије али такође и као пратећи глас на наступима у школи. 

На сваком наступу био је обучен у народну ношњу што је њему као веома значило и 

испуњавало га позитивном енергијом на подијуму. 

Небојша Живановић је ученик наше школе који с посебном радошћу сваки пут долази на 

часове, веома лепо и спонтано комуницира са осталим ђацима. У разговорима са њим 

помаже нам да на други начин позитивно доживимо музику и свет који нас окружује. 

Овако се и он и ми осећамо боље када стварамо музику и певамо. 

Његова несигурност која је постојала на почетку веома се значајно смањила, те је до краја 

школске године успевао да изнесе своје музичке наступе готово без интонативних и 

текстуалних грешака. Посебну енергију пружа публици која га слуша. Он својим 

покретима и мимиком додаје на значају извођење традиционалних песама и подстиче 

слушаоца да обрати пажњу шта ће он то рећи мелодијом и текстом који износи пред њим. 

Овим је показао да је способан за сналажење у новим ситуацијама на сцени, али уз 

повремене мање измене наученог градива, које претпостављамо да долазе због узбуђења 

или треме коју има током наступа. 

Ученик Небојша Живановић је у току школске 2017/2018. године наступио на: 

- јавним и интерним часовима традиционалног певања 

- концерту посвећеном особама с инвалидитетом у Концертној сали наше школе 

- поводом дана Светог Саве у школи „Жарко Зрењанин“ 

- 2. дечји светосавски дани, Дечје позориште 

- на Спасовданским свечаностима у црквеној порти 

- поводом Митровдана у црквеној општини у Александрову  

-као испомоћ на матурском концерту Виолете Радић и Бајић Инес 

 

ИЗЛЕТИ – ЕКСКУРЗИЈЕ– СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ 

 

Реализована је матурска екскурсија у Италију и Словенију. Ученици ИВА и ИВБ одељења 

отпутовали су у септембру 2017. Организатор матурске екскурзије је Тüнде Тселиос. 

Ученици ИА и ИБ одељења 3. маја 2018. отпутовали су у родни град Золтана Кодаља - у 

Кечкемет на једнодневну стручну посету у Музеј музичких инструмената. У организацији 

и извођењу стручне екскурзије учествовали су разредне старешине Маринко Вуковић, 



Манојловић Хелена и Чикош Кристина. 

Ученици ИИА, ИИ Б, ИИИА и ИИИ Б разреда и разредне старешине Мандић, Чикош, 

Иванковић Радаковић и Паскó су били на дводневној стручној екскурзији 17-18.маја 2018. 

године у Будимпешти коју је организовала Кристина Чикош. Током екскурзије ученици су 

разгледали Буду, посетили Музеј Историје Музике – изложбу Золтана Кодаља и Беле 

Бартока, били у Еркел позоришту и слушали Мозартову « Чаробну фрулу ». Други дан 

обишли су Палату Уметности и једну савремену изложбу у Лудwиг Музеју, посетили 

Музичку школу « Сзент Иствáн кирáлy » у Будимпешти и одржали кратак заједнички 

концерт у њој, посетили познату изложбу « Бодy » и прошетали се градом. Ученици су се 

лепо провели певајући и дружећи се. 

Путне трошкове екскурзије финансирала је Фондација Ракóцзи из Мађарске, путем 

пројекта « Диáкутазтатáси пáлyáзат » који је саставила Кристина Чикош. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА СТРУЧНОГ ИЗЛЕТА У НОВИ САД 25.10.2017. ЗА УЧЕНИКЕ 

НИЖЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

 

- Полазак са паркинга иза Отвореног универзитета у Суботици у 15:30 

- Долазак у Нови Сад у 16:40 

- Шетња Новим Садом (Милетићев трг, Катедрала, Змај Јовина, споменик Јови Јовановићу 

Змају, Јовина Гимназија, Трифковићев трг, музичка школа“ Исидор Бајић“) 

- Одлазак на кантату „Кармина Бурана“- К. Орфа , 19:00 – 20:15 

- Повратак у Суботицу, у 21:45. 

Стручни излет је релизован у организацији наставника солфеђа у ОМШ: Рацић Н., Ромић 

Хиба Е., Такач Е., Констадиновић Н. И Јакшић М. На стручном излету је било 62 ученика 

и 4 насавника.Све предвиђене активности су реализоване успешно и у датим временским 

терминима. 

        

ИЗВЕШТАЈ СА СТРУЧНОГ ИЗЛЕТА У БЕОГРАД 22.10.2017. ЗА УЧЕНИКЕ 

ПРИПРЕМНОГ, I, II, III РАЗРЕДА НИЖЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

 

- Полазак са паркинга иза Отвореног универзитета у Суботици у 7:30 

- Са успутнм паузом на ОМВ пумпи из Бешке, долазак у Београд(на Калемегдан) у 10:20 

- Одлазак до музеја „Вука и Доситеја“ и обилазак истог од 10:30 до 11:30 

- Шетња до Народног позоришта 

- Одлазак на оперу „Бастиен и Бастиена“- W.А.Моцарта , а затим разговор са диригентом 

у фоајеу позоришта 12:00 – 13:15 

- Обилазак Трга Републике (књижара Лагуна) и кратка пауза за ручак  

- Шетња Кнез Михајловом до Калемегдана и обилазак „изложбе на отвореном“ ( 

Краљвина Данска и уметнички пројект Филмски плакати) 14:00 – 15:00 

- Одлазак аутобусом до Афричког музеја на Топчидеру 

- Обилазак поставке музеја уз стручно вођење и радионица на тему „Музички 

инструменти Африке“ 16:00 – 18:00 



- Повратак у Суботицу, са успутном паузом, у 20:45 

Стручни излет је релизован у организацији наставника солфеђа у ОМШ: Рацић Н., Ромић 

Хиба Е., Такач Е., Констадиновић Н. И Јакшић М. На стручном излету је било 61 ученика 

ОМШ. Све предвиђене активности су реализоване успешно и у датим временским 

терминима.                                                       

ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИР. О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЗА ШК.   

2017./2018.годину 

У шк.ј 2017/2018 години на месту помоћника директора са 70% радног времена прилазем 

извештај рада: 

-учешће у организацији музичких збивања у оквиру школе 

-унос података у програму Доситеј током целе школске године (норме наставника, класе, 

ученици, разреди) 

-унапређење образовно-васпитног рада школе 

-унапређење сарадње између одсека, колега и ученика 

-учешће на састанцима шефова одсека 

-израда скрипти из предмета хармонија на мађарском језику за 2 разред СМШ и за 3 и 4 

разред СМШ 

-надзор свих релевантних процеса у оквиру школе 

-израда пројеката за сколу финансиране од стране амбасада, невладиних организација, 

Покрајинског секретаријата, Министарства правде И Министарства просвете као што су: 

- Министарство просвете - обнова основних средстава за рад – инструмената, лаптопова, 

пројектора у вредности од 3.121.360,00 ( у току) 

- Покрајински секретаријат за образовање – пројекат финансирања и суфинансирања 

набавке опреме – 2 клавинове у вредности од 222.640,00 динара (пројекат одобрен у 

вредности од 153.750,00 динара) 

- Покрајински секретаријат за образовање – пројекат финансирања и суфинансирања 

трошкова организованог превоза ученика средњих школа на Сајам образовања у Нови Сад 

у вредности од 60.000,00 дин (пројекат одобрен у целости) 

- Влада Републике Србије, Министасрство Правде – пројекат учешћа на конкурсу за 

доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења – хорска 

оркестарска униформа за ученике основне и средње Музичке школе у Суботици у 

вредности од 945.990,00 дин (пројекат одобрен у целости) 

- Град Суботица – конкурс за финансирање капиталног пројекта - обнова основних 

средстава за рад – инструмената, лаптопова, пројектора у вредности од 3.121.360,00 (у  

току) 

- Мађарски национални савет- конкурс за образовање основних школа које су од 

истакнутог значаја – 2 лаптопа у вредности од 90.000,00 динара (у току) 

-организација учешћа деце на такмичењима  

-прикупљање понуда за потребан материјал 



-сарадња с музицким сколама у земљи И иностранству 

-сарадња са локалним установама (Наша радост…) 

-решавање свакодневних проблема у оквиру мојих задужења 

 

                                                                                      проф. Нина Милосављевић 

 ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ     

ПЛАНА     ЗА ШК. 2017./2018.годину 

 

У току шк. 2017/2018 г. на месту помоћника директора извршавао сам следеће задатке: 

Помагао сам директору при израчунању фонда часова за упис нове деце за 2017/18. 

школску годину . 

Водио сам и ажурирао летипис школе . Организовао сам концерте у школи и ван 

ње.Школа је наступала на свим аважним догађајима и дешавањима у Суботици. 

У прошлој школској години је одржано 70 наступа наших ученика ван школе. Наша школа 

одржава веома добре односе са градском управом,са МНТ- ом са цивилним 

организацијама, културним уметничким друштвима са факултетима средњим школама 

итд....  

За нашу школу један од најважнијих догађаја је Републичко Такмичење, где су 

учествовали најбољи ђаци наше школе трзачког , хармоникашког гудачког и са одсека за 

камерну музику. 

Пријавио сам кандидате за републичко такмичење.Ове школске године смо освојили 12. 

место међу 60 музичких школа по олимпијском систему. Организовао сам Новогодишњи 

концерт у Градској кући као и концерт матураната ,концерте у Сенти, Малој Босни и 

Бечеју. Активно сам учествовао на састанцима шефова одсека  

За прошлу школску годину предвиђени су и реализовани су следећи концерти:.  

 

Први велики пројекат је одржан у Градској Кући- где је наступао хор и оркестар Музичке 

школе Суботице. На концерту је изведен пригодан програм поводом Божића и Нове 

године. 

.08. фебруара смо имали КОНЦЕРТ КАМЕРНИХ ГРУПА у Градској кући. На том 

концерту који је био такмичарског карактера, поред наших камерних група наступали су и 

гости из Марибора, и Београда. Клавирски трио из Марибора је освојио И место и 

симпатију публике. 

                                                                                Токоди Карољ-пом. дир  

                                   

 

                               ИЗВЕШТАЈ РАДА ПЕДАГОГА 

 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗ-ВАСПИТНОГ РАДА 

У току школске 2017/18. год. педагог је заједно са осталим сарадницима учествовала у 

изради: 

- год. програма рада школе за шк. 2017/18.  



- Извештаја о раду школе за предходну шк. год. 2016/17. (успех ученика, кретање ученика 

у току школске године, васпитно дисциплинске мере, израда извештаја о оствареним 

часовима додатне допунске и припремне наставе), 

- учествовала у унапређењу опште организације образовно-васпитног рада школе ради 

проналажења рационалнијих решења (упис формирање и структуирање одељења, на 

рационалније коришћење простора, предлагала промену смене), 

- организовала и координирала одељењско веће Иб одељења које похаћа ученица код које 

смо приметили потешкоће у савладавању програма, које су евентуално захтевале израду 

ИОП-а. Позвали смо психолога Бранку Бешлић која се бави инклузивним програмима и 

члан је и оснивач Мреже за инклузију ученика. То одељењско веће на ком су 

присуствовали наставници који предају ученици , стручна служба школе педагог и 

психолог и Бранка Бешлић, било је врло драгоцено за наставнике, на ком су добили 

упутство како да се опходе са ученицом и на који начин да очекују максимум од ње. 

Мотивација ученице Коломпар Емеше у току школске године била је велика и она је без 

ИОП-а успела да успешно одговори обавезама, да равноправно учествује у школским 

активностима и да заврши разред са врло добрим успехом. 

- Пратила напредовање ученице за коју смо почели припреме око увођења прилагођеног 

програма за поједине стручне предмете која је ове шк. Године успешно завршила ИИИ 

разред на смеру Традиционално певање 

- Координирала рад са наставницима око ученице III razпредложене за прилагођени план 

из појединих стручних предмета.  

 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

- вршила анализу успеха и изостанака на крају сваког класификационог периода, 

- прегледала педагошку документацију 

- сарађивала са Диспанзером за младе и координирала одлазак ученика на семинар 

Заштита репродуктивног здравља младих, 

- сарађивала са патронажном сестром Самиром заједно са психологом организовала 22 

предавања за И , ИИ, ИИИ и ИВ разреде, 

- сарађивала са васпитачем Дома за ученике средњих школа, Лазаревић Тереза у коме је 

било смештено 27 наших ученика, од којих је 5 ученика похађало I разред, 11 ученика II 

разред, 7 ученика III разреди 4 ученика четвртог разреда. Квартално смо анализирали 

њихов успех и изостанке, 

- припрема и реализација испитивања техником анкетирања наставника, ученика и 

родитеља и чланове Школског одбора ради прибављања података за самовредновање рада 

школе.  

- присуство на састанцима свих одсека у школи и прибављања предлога, мишљења и 

проблема ради унапређивања наставног процеса и ради израде Школског развојног плана 

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА 



- спровела саветодавни рад са наставницима око педагошко-дидактичких елемената 

планирања и програмирања рада, 

- уводила нове наставнике у процес образовања у нашој школи и обавила методичко-

дидактичку припрему за планирање и програмирање рада у одељењима или на 

индивидуалним часовима,  

- помагала наставницима при планирању и програмирању њиховог рада, 

- архивирала индивидуалне планове рада, 

- учествовала у тиму за развојно планирање, за екологију, у тиму за инклузију, у тиму за 

прилагођавање ученика школском животу, у Тиму за самовредновање рада школе, у 

васпитном тиму за средњу и основну школу, 

- израдила педагошки профил заједно са наставницом традиционалног певања за ученика I 

разреда ОМШ у инклузији, 

- контактирала са стручном службом школе у коју ученик у инклузији долази код нас у 

ОМШ, 

- заједно са наставницом Традиционалног певања и Тимом за инклузију анализирала 

програм предмета и пратила остварење истог,  

- сарађивала са одељ. старешинама у припремању родитељских састанака и предлагању 

тема за ЧОС, 

- у току шк. године имали смо 2 кандидата наставника који су испунили услов за полагање 

испита за лиценцу  

- у сарадњи са стручним сарадником – психологом обилазила наставу теоријских и 

инструменталних предмета у средњој и основној школи. У току шк године обишла часове 

11 наставника: Лукач Јована – наст. флауте, 14. 10. 2017;Фекете Тамаш –гитара, 20.10. 

2017;Марјанов Миодраг-гитара, 20.10. 2017. Манојловић Хелена- наст информатике, 

16.11. 2017, Нађ Тимеа- наст кларинета 11. 04. 2018.,Костадиновић Наташа- наст солфеђа 

у ОМШ 11.04. 2018. Мацура Никола- наст саксофона 12. 04. 2018. 

- 19. 10. 2017. школу је посетила просветна надзорница Јадранка Којић и том приликом је 

заједно обишла наставу следећих наставика: Кучера В. Ђерђи- наст виолончела; Ромић Х. 

Елизабета- наст. Солфеђа у ОМШ; Јакшић Меланија – нас. Солфеђа у ОМШ; 

Александровић Душко- наст. клавира. 

- обавила саветодавне разговоре са наставницима о њиховом раду,  евентуалним 

променама, 

- евидентирала сате стручног усавршавања на нивоу установе за наставнике, 

  

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

- у првој недељи септембра обишла прве разреде, обавестила их о постојању стручног 

сарадника педагога у школи и разговарала са њима о првим утисцима и о прилагођавању, 

- пратила успех и напредовање ученика са посебном пажњом на прве разреде (период 

привикавања, радне навике, социјализација), 

- обавила инструктивне и саветодавне разговоре са 33 ученика, СМШ са некима и више 



пута у циљу превазилажења неуспеха у учењу, емоционалних проблема и адолесцентских 

криза са 15 ученика ОМШ у вези мотивације за наставак школовања у Музичкој школи, о 

условима уписа у средњу школу, о проблемима навикавања на наставнике, у решавању 

конфликата између наставника и ученика, у вези конфликата међу децом, у вези проблема 

око набавке инструмената, у вези могућности похађања два смера, у вези усклађивања 

распореда похађања наставе у средњој школи за ученике који похађају две школе, у вези 

преласка ученика из других средњих школа, у вези проналажења наставника за припрему 

за упис у средњу школу 

V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  

- обавила инструктивни и саветодавни рад са родитељима 32 родитеља ученика који су 

имали проблема у напредовању или понашању и редовном праћењу наставе са некима и 

више пута,  

- Координација  рада Савета родитеља 

- заједно са психологом организација Трибине за родитеље- Безбедност на интернету-  

  

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

- учествовала у раду актива шефова одсека, 

- учествовала у оргнизацији разредних, годишњих, годишњих и матурских испита за 

ученике и ниже и средње школе, 

- организовала и координирала распоред и полагање поправних испита у јунском и 

августовском року, 

- као дугогодишњи секретар матурског одбора помагала колегиници која је прошле шк. 

године преузела да евидентира и води матурске испите 

- координирала у избору и организацији стручног усавршавања за наставнике 

семинар“Школско законодавство- основа развоја образовања и васпитања“ 18. 11. 2017., 

акредитовани семинар К3, П4 са темама из два модула: 1. Право свих на образовање 2. 

Ученик одговоран учесник у образ. и васп. у трајању од 8 сати. Семинар одслушало 30 

наставника школе 

- Заједно са наст физичког васпитања Вуковић Дејаном одвела ученике на 41 

Фрушкогорски маратон 28. 04. 2018 на стазу од 18,6 км. Маратону су присуствовала 26 

ученика из I, II , III, и IV разреда 

- координирала Рад Савета родитеља 

- Спровела за Савет родитеља разговор и радионицу-  Превенција насиља у школама-

Помозите свом детету када се налази у ситуацији насиља- Педагог је презентовала тему а 

родитељи су кроз две радионице учествовали  дали своје мишљење о теми 

-организовала Трибину за родитеље- „Безбедност на интернету“, предавач Игор Јурић из 

Фондације „Тијана Јурић“ 

 

VII   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

-Учествовање у раду наставничког и одељењских већа,  

- учествовање у раду педагошког Колегијума 



- учешће на састанцима одсека 

- координација Тима за самовредновање, Тима за израду Школског развојног плана 

- учешће у Тиму за прилагођавање, Тима за заштиту ученика од насиља 

 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са другим школама, Адолесцентним саветовалиштем, патронажном службом 

- Сарадња са стручним сарадницима који раде у другим установама, организацијама, 

удружењима од значаја. Учествовање на 3 састанка Актива стручних сарадника Града 

Суботице. 

- Сарадња са Фондацијом „Тијана Јурић“ и учешће на пројекту „Гледај wебинар-буди 

безбедан!“(21.11.2017. и 01.12.2017.) 

- Учествовање у раду Актива стручних сарадника града Суботице. 

- Локални медији- гостовање ради промоције школе 

 

IX   ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И              

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

-    Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја; 

- Вођење дневника рада  

- Вођење евиденције о саветодавном раду са родитељима односно старатељима ученика. 

- Вођење евиденције о сарадњи са наставницима. 

- Вођење евиденције о посети часовима наставника као и инструктивно-саветодавном раду; 

- Припремање за седнице Савета родитеља, Школског одбора  

                                                                                   Јованић Жаки Алиса  

                                                                                                  педагог 

-  

 

 

                 

ИЗВЕШТАЈ ПСИХОЛОГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ  

 

I  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 Учешће у изради појединих делова годишњег плана и програма школе. 

 Писање Школског програма Школе за период 2018-2022 

 Припрема годишњег програма рада и месечних планова сопственог рада и праћење 

реализације истог. 

 Планирање сопственог стручног усавршавања. 

 Учешће у изради индивидуалног образовног плана за ученике са посебим 

потребама.  

 Припремање плана посете психолога на часовима у школи. 



 

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

 Континуирано праћење постигнућа ученика и подстицање напредовања њиховог 

развоја и учења.  

 Израда статистичке анализе успеха постигнућа на крају класификационог периода.  

 Статистичка обрада података самовредновања рада Школе. 

 Израда годишњег извештаја о раду психолога.  

 

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА        

 Кроз инвидуално саветовање упознавање наставника са психолошким принципима 

успешног процеса учења, групне динамике, социјалне интеракције, природом 

мотивације за учење, стиловима и облицима учења, стратегијама учења и 

мотивисања за учење итд. 

 Пружање помоћи одељењским старешинама у планирању и реализацији часова 

одељењских старешина  приликом којих обрађују теме везаним за учење, 

психолошки аспекти живота ученика.  

 Пружање подршке одељенским старешинама у планирању и реализацији стручних 

екскурзија ученика. 

 Сарадња са одељењским старешинама и наставницима, и прикупљање података о 

ученицима ради праћења развоја и напредовања ученика. 

 Кроз консултације оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних 

способности кроз упознавање са карактеристикама тих ученика и предлагање 

поступака који доприносе њиховом даљем развију. 

 Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз 

упознавање са карактеристикама тих ученика, развијање флексибилног става према 

културним разликама и развијање интеркултурне осетљивости и предлагање 

поступака који доприносе њиховом развоју. 

 Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у као и појава неадаптивних облика понашања и 

предлагање мера за њихово превазилажење. Организовање посете Бранке Бешлић, 

психолога ради питања инклузије ученице средње школе. 

 Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког колектива, 

указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у групама, 

односно одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење. 

 Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, односно старатељима 

приликом пријема родитеља или родитељских састанака. 

 Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеном 

часу, као и предлагањем мера за унапређење праћеног сегмента образовно-

васпитног процеса. Укупно је посећено 13 часова индивидуалне и колективне 

наставе.  



 Пружање подршке наставницима и саветодавни рад са приправницима у процесу 

увођења у посао (посећивање часова, помоћ око попуњавања дневника, мониторинг 

и евалуација итд.) 

 Прегледање евиденције образовно-васпитног рада индивидуалне и теоретске 

наставе у два наврата у току школске године (јануар, јун-јул).  

 Припремање и одржавање презентација наставницима о: успеху уписа матураната. 

 Сарадња и помоћ у организацији активности наставника солфеђа у ОМШ. 

 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА         

 Праћење процеса адаптације ученика првог разреда средње школе и пружање 

подршке онима који показују тешкоће у адаптацији. Посета одељења првака у 

септембру и обављање индивидуалног разговора са свим ученицима појединачно. 

 Идентификовање ученика којима је потребна подршка у процесу васпитања и 

образовања и помоћ у осмишљавању и праћењу реализације индивидуализованог 

приступа у раду са њима. 

 Саветодавни-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања. 

 Социометријска процена одељења. 

 Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група. 

 Идентификовање ученика са изузетним способностима (даровити и талентовани) и 

пружање подршке таквим ученицима за њихов даљи развој. 

 Организовање едукативних предавања из области менталног здравља, и радионица 

циљано на унапређење компетенција, ставова и вредности потребних за живот у 

савременом друштву (у сваком одељењу СМШ одржана је радионица превенције 

дигиталног насиља). 

 Професионално информисање и саветовање ученика завршних разреда на основу 

процењених способности, интересовања, особина личности, мотивације ученика 

(4.а и 4.б). Саветодавни рад у вези избора професија, помоћ у проналажењу 

потребних информација о факултетима итд. Организација посете бивших ученика, 

садашњих студената и размена знања и искустава са матурантима. Обилазак 

студентског града и Академије уметности у Новом Саду са ученицима III разреда 

средње школе (организатор: Мађарски нац. савет). Такође, посета родитељских 

састанака V и VI ОМШ ком приликом је са родитељима разговарано на тему 

наставка музичког школовања.  

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила 

понашања у школи, или неоправдано изостану са наставе пет часова. 

 Упознавање са ученицима која су смештена у хранитељским породицама. 

 Координисање рада Ђачког парламента и помоћ око израде њиховог годишњег 

плана рада и реализације ђачких активности (7 седница, и више реализованих 

активности – видети у Годишњем извештају рада Учениког парламента). 



 Организација Такмичења ученика у певању (17.10.2017.). 

 Организација избора ученика генерације у ОМШ и СМШ: 

Табеларни приказ реализованих сусрета са ученицима по разредима:  

 

Разред Обухваћени број 

ученика 

Реализован број 

сусрета 

ОМШ 5 6 

Први СМШ 18 46 

Други СМШ 4 34 

Трећи СМШ 1  4 

Четврти СМШ 1 4 

Укупан број 29 94 

 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА    

 Вођење индивидуалних разговора и саветодавни рад са родитељима талентоване 

деце и деце која имају потешкоће у развоју, учењу или понашању.  

 Саветодавни рад и усмеравање родитеља, чија деца врше повреду правила 

понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад. 

 Укупно је обављен 11 индивидуални саветодавни рад са родитељима 10 ученика. 

Учествовање на 3 родитељска састанка. 

 Организација заједничког родитељског састанка за завршне разреде ОМШ 

(15.12.2017.) и за заинтересоване родитеље и ученике и приказивање одсека у 

средњој музичкој школи (промоција 16.03.2018.). 

 Сарадња са Саветом родитеља, информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на Савету. 

 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  

 Учествовање у раду колегијума. 

 Учествовање у раду Педагошког колегијума („шефови одсека“) 

 Сарадња на припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа. 

 Размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са педагогом школе. 

Свеобухватно самовредновање Школе.  

 Сарадња пре и након дисциплинског прекршаја ученика. 

 Учешће у раду дисциплинске комисије. 

 Писање пројеката (Мађарски Национални Савет, Фондација „Чори Шандор“). 

 Одржавање wеб странице Школе. 

 

VII РАД СА СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА    



 Учествовање у раду наставничког и одељењских већа, педагошког колегијума, 

стручних актива наставника сродних предмета. 

 Учешће у раду Савета родитеља и координација Ђачког парламента. 

 Координација Тима за прилагођавање, Тима за каријерно вођење и саветовање и 

Тима за заштиту ученика од насиља. 

 

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

- Сарадња са другим школама, Домом здравља (подршка организације предавања 

патронажне сестре – 7 предавања). 

- Сарадња са стручним сарадницима који раде у другим установама, организацијама, 

удружењима од значаја. Учествовање на 3 састанка Актива стручних сарадника 

Града Суботице. 

- Сарадња са Фондацијом „Тијана Јурић“ и учешће на пројекту „Гледај wебинар-

буди безбедан!“ 

- (21.11.2017. и 01.12.2017.); 

- Учешће у раду Секције психолога за музику при Друштву психолога Србије 

(11.12.2017.) 

- Учествовање у пројектима Фондације „Чори Шандор“, Мађарским Националним 

Саветом.  

- Учествовање у раду Актива стручних сарадника града Суботице. 

- Гостовање у локалним медијима ради промоције Школе (Суботички мађарски 

радио). 

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

- Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног развоја; 

- Припремање образаца за ученички досије, за рад са одељењем, анкетних листова, 

тестовног материјала и материјала за радионице. 

- Вођење дневника рада психолога; 

- Вођење психолошког досијеа ученика и евиденције о одржаним радионицама на 

ЧОС-евима. 

- Вођење евиденције о психолошким тестирањима ученика; 

- Вођење евиденције о саветодавном раду са родитељима односно старатељима 

ученика. 

- Вођење евиденције о сарадњи са наставницима. 

- Вођење евиденције о посети часовима наставника као и инструктивно-

саветодавном раду; 

- Припремање за седнице Ђачког парламента, родитељских састанака и остало.  

- Статистичка обрада података и представљање успешности пријема на студије 

бивших матураната школе 



- Учестововање на Тренингу самоповређивању адолесцената (практичне смернице) у 

организацији ТИМ центра Нови Сад (30.11.2017.). 

- Учествовање на Конгресу психотерапеута Србије  

- Набавка теста „Адолесцент“ Центар за примењену психологију. 

 

                                                                                      Вереш Каролина (Vörös  Karolina) 

            дипл. Психолог 

 

            ИЗВЕШТАЈ ТЕОРЕТСКОГ ОДСЕКА ОСНОВНЕ  

                               МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА 2017/2018 године. 

 

У оквиру теоретског одсека Музичке школе у Суботици активно је пет наставника 

Солфеђа и теорије музике и то: 

 

1. Меланија Јакшић 

2. Наташа Костадиновић 

3. Елизабета Р. Хиба 

4. Невена Рацић 

5. Ева Такач 

 

Настава се одвија у оквиру двогодишње, четворогодишње и шестогодишње школе. 

Активности теоретског одсека током 1 полугодишта школске 2017/2018 године огледале 

су се у следећем: 

 

Септембар 2017 године : 

Формирање група, планирање активности током наредних месеци и извођење планиране 

наставе. 

 

Октобар 2017 године:  

Што се тиче активности Октобар је био најсадржајнији обзиром да је од 2-5 Октобра 

одржана Дечија недеља у оквиру које смо били домаћини деци из суботичких вртића где 

смо им сваки дан у два термина презентовали активности у школи у виду концерата 

наших ђака. 

Сваког дана једна од наставница са одсека је била модератор. 

 

Дана 22.Октобра 2017 године организована је стручна екскурзија у Београду у оквиру које 

смо присуствовали извођењу опере W.А. Мозарт „Бастиен и Бастиена“ у извођењу 

ансамбла Народног позоришта у Београду. 

Након тога смо организовали посету Афричком музеју где смо имали радионицу израде 

музичких инструмената. 

Све наставнице са теоретског одсека су имале учешће у организацији и реализиције 



активности у наведеној екскурзији при чему је на истој било присутно 60 ђака узраста од 8 

до 12 година. 

 

Дана 25. Октобра 2017 године такође је организована стручна екскурзија, овог пута у 

Нови Сад са посетом представи Српског народног позоришта у Новом Саду – Царл Орфф 

„Кармина бурана“. 

Обзиром на чињеницу да је ова екскурзија реализована током радне недеље исту су 

спровеле наставнице теоретског одсека изузев Невена Рацић која је остала у школи како 

би настава била реализована за ђаке који нису отишли на ову екскурзију. 

Ова ексукрзија је била организована за ученике узраста од 12-14 година. 

 

Новембар 2017 године:  

Дана 27 Новембра 2017 одржан је јавни час теоретског одсека основне музичке школе на 

којем су све наставнице са одсека узеле учешће са једном или две тачке. 

Јавни час је био изузетно добро посећен и према општој оцени исти је у целости испунио 

своју сврху и очекивања. 

 

Током овог месеца спроведено је саслушање ученика – кандидата за републичко 

такмичење из Солфеђа при чему је замољена колегиница проф. Чикош Кристина да 

присуствује истом те помогне са својим саветима и евентуалним примедбама. 

Заједнички је констатовано да ове године нема кандидата који би испуњавали критеријуме 

за такмичење али да ће наставити континуирани ради како би се за следећу годину 

припремио одређени број квалитетних кандидата за такмичење. 

 

Децембар 2017 године: 

Током овог завршног месеца у 2017 години извршено је опште сумирање обављених 

годишњих активност те процена истих при чему је наставница Наташа Костадиновић 

извела јавни час са својим припремним разредима. 

 

                                             ----------------------------- 

 

На крају овог извештаја може се закључити да је општа оцена да је у разматраном периоду 

остварен пун обим у извршавању планираних активности. 

Битно је истаћи и да су након састанака шефова стручних већа редовно одржавани и 

састанци одсека на којима сам ажурно обавештавала колегинице са одсека о закључцима 

са састанака шефова стручних већа. 

                                                                                                       Невена Рацић 

 

 

 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ТЕОРЕТСКОГ ОДСЕКА СМШ ШК. 2017/18.година 

 

Састанци одсека: 

После првог Педагошког Колегијума у септембру одржан је и први састанак Теоретског 

одсека 12. септембра 2017.године, где је главна тема била израда плана рада одсека за 

2017/2018.годину. 

21.новембра одржали смо други састанак ТО одсека где смо поред главне теме – 

организације јавног часа усагласили правилник о оправдавању изостанака. 

Трећи састанак смо одржали 7. марта 2018.године где смо поред текућих проблема 

говорили о презентацији Теоретског одсека на родитељском састанку будућих првака. За 

предавача на српском језику изабран је Бранко Иванковић Радаковић, а на мађарском 

језику Кристина Чикош. Договорили смо се да ћемо одсек представити у виду 

презентазије. Текст за ову прилику саставио је Маринко Вуковић и Атила Варга, а 

презентацију је израдила Силвија Ваш и Хелена Манојловић. 

Следећи стручни актив сам сазвала за 18.април 2018. године где смо урадили 

самовредновање нашег одсека. „Сwот“ анализа је спроведена уз помоћ школског педагога 

Алисе Јованић Жаки. На састанку је било речи о календару и испитним комисијама на 

годишњим, матурским и пријемним испитима и скренута је пажња да се поштују 

прописани испитни захтеви на истим. 

22.јуна је одржан пети састанак за наставнике стручних предмета у средњој школи. 

Дневни ред је био подела норми за 2018/19.школску годину. 

 

Остали организациони послови – дешавања: 

Школску годину смо почели са формирањем група по разредима. 

Почетком октобра месеца на захтев директорице школе сачињен је списак потребних 

средстава ради аплицирања на конкурс за доделу средстава за замену дотрајале и набавку 

нове опреме, које обезбеђују унапређење услова извођење наставе. 

Средином октобра месеца /17. и 18. октобра/ прославили смо 149. годишњицу постојања 

Музичке школе-Суботица. /Такмичење разреда у певању, Концерт у Градској кући/. 

У октобарском, априлском и јунском испитном року одржали смо испит ванредним 

ученицима. 

6.новембра је одржано преслушавање ученика за Републичко такмичење из солфеђа и 

теорије музике за ученике средње школе. 

8.новембра наставници Теоретског одсека оформили су хор и учествовали су на Концерту 

професора – поводом дана Просветних радника. 

Као представник школе, члан тима за школске излете, стручне посете и екскурзије 

учествовала сам на стручном скупу “Фондације Рáкóцзи” у Новом Бечеју /24-26. 

новембар/. 

7.децембра у Концертној Сали Мш одржан је јавни час Теоретског одсека средње школе. 

Програм је био разнолик / Солфеггио – Е. Тиквицки, Хангсзерисмерет – Чикош, Мађарски 



језик – Варга А., Информатика – Манојловић Х., Српски језик – Вуковић М., Солфеггио – 

Иванковић, Хармонија – Васс, Контрапункт – Иванковић, хармонија, музички облици – 

Васић, етномузикологија – Мора Мезнерић, Солфеггио – Чикош, увод у компоновање – 

Стефановић, историја музике – Девић, дириговање – Чикош, француски језик – Мандић, 

Гаудеамус игитур – Тселиос/. 

15.децембра одржана је смотра из солфеђа за прве разреде средње школе. 

Почетком фебруара почели смо са организацијом припремне наставе из солфеђа и теорије 

музике за будуће прваке. Припремну наставу из теорије музике одржала је Нина 

Милосављевић 24. марта, а из солфеђа на српском језику Бранко Иванковић Радаковић а 

на мађарском језику Кристина Чикош 21. и 28. априла 2018.године 

Ученици средње школе су 8.03.2018. године посетили Сајам образовања « Путокази » у 

Новом Саду где су се упознали о могућностима даљег школовања. У оквиру Сајма су 

посетили и продајну изложбу књига. Посету је организовала Нина Милосављевић 

аплицирањем на конкурс Покрајинског Секретаријата за образовње, а ученике су пратили 

Хелена Манојловић, Маринко Вуковић, Зорица Мандић и Алиса Јованић Жаки. 

Са школским педагогом Алисом Јованић Жаки саставили смо календар годишњих и 

матурских испита за средњу школу за стручне предмете, а током априла месеца саставила 

сам испитне комисије за годишње-, матурске- и пријемне испите. 

16.марта смо презентовали Теоретски одсек на родитељском састанку за родитеље 

будућих првака. Предавач на српском језику је био Бранко Иванковић Радаковић, а на 

мађарском језику Кристина Чикош. Текст за ову прилику саставио је Маринко Вуковић и 

Атила Варга, а презентацију је израдила Силвија Ваш и Хелена Манојловић. 

На иницијативу Мађарског Националног Савета Нина Милосављевић, Драгана Николић и 

Кристина Чикош су израдили скрипте на мађрском језику за предмете из којих не постоји 

уџбеник /хармонија, музички инструменти, теорија музике/. Нотне примере је урадила 

Наташа Васић, а лектор је био Атила Варга. Пројекат је финансирао Бетхлен Гáбор 

Алапкезелő зрт. Поред споменутих скрипти Кристина Чикош је радила на усклађивању 

плана и програма за етномузиколошки одсек на мађарском језику у односу на постојећи. 

Семинари: 

 

Неколико колегиница и колега са Теоретског одсека присуствовали су семинару 

“Школско законодавство” као и на семинару колегинице Мирне Мирков Стес „Музичка 

ноталица”у мају месецу 

Такмичења:  

9-10.децембра смо са 10 ученика у 14 дисциплина учествовали на РТ из солфеђа И теорије 

музике и освојили следеће резултате: 

ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ /II разред СМШ/ 

-МАЧКОВИЋ ИВАНА I награда /97/ 

-ЗВЕКИЋ ПАВЛЕ II награда /94/ 

Предметни наставник: Нина Милосављевић 

 

-LÉVAY BOGLÁRKA I награда /100/ ЛАУРЕАТ 



-LÁSZLÓÁRPÁD II награда /90/ 

-КLIMA DÖNÍZ I награда /96/ 

-NAGY ТОRМА ZSUZSANNA I награда /98/ 

Фелкéсзíтő танáр: Csikos Krisztina  

СОЛФЕГГИО 

-BÁLINT АNITA  IВ. о. - II награда /90,16/ 

-VASTAG КRISZTINA IV.о. - II награда /94,66/ 

Фелкéсзíтőтанáр: Csikos Krisztina  

 

-МАТКОВИЋКРИСТИНА III СР.-II награда/94/ 

-ПИУКОВИЋ АНА IIIСР.- IIнарада/85,66/ 

-МАЧКОВИЋИВАНАIIСР.-Iнаграда/95,5/ 

-ЗВЕКИЋ ПАВЛЕ IIСР.-учествовање 

Предметни наставник: Бранко Иванковић Радаковић 

 

-LÁSZLÓ ÁRPÁD II.о – похвала /82/ 

-LÉVАY BОGLÁRKА II.о - III награда /88,16/ 

Фелкéсзíтő танáр: Csikos Krisztina 

 

24. марта 2018. у Београду одржано је Републичко такмичење хорова. Средња школа се 

такмичила у две категорије: са камерним мешовитим хором, као и са женким хором. 

Женски хор је освојио И награду а камерни мешовити хор II награду. Хорове је 

припремила Кристина Чикош. 

Сзарвас Бернадетт éс Миклóс Зсóфиа (III.Б ) су учествовали на конкурсу фотографија " 

Мој пут". Бернадетт је постигла II место. Ментор: Тüнде Тселиос. 

Сарваш Бернадет (Сзарвас Бернадетт), ученица 3Б разреда учествовала је на такмичењу 

„Тантáргyхáлó”. Предмет такмичења био је дизајнирање, имплементација и сумирање 

истраживачког рада у облику писменог рада, као и демонстрирање истраживања и 

стручности из одабране теме током финала догађаја. Бернадет није изабрана међу 

финалисте, али је своје истраживање приказала на јавном часу ТО одсека. 

Наслов рада: А тецхнолóгиа фејлőдéсéнек а хатáса а зене вилáгра (Утицај развоја 

технологије на свет музике). 

Ментор: Хелена Манојловић 

 

Ученици IА одељења и проф. биологије Ерика Њари су учествовали на такмичењу 

Црвеног Крста "Шта знаш о здрављу? Шта знаш о Црвеном Крсту?", који је одржан 

29.03.2018. у просторијама Црвеног Крста Суботица.Чланови екипе су били ученици 1А 

разреда: Цолић Мате, Габрић Ања, Копуновић Ивана.Ове године нису успели освојити 

прво,другоилитрећеместо. 

 

Izveštaj prof. mađarskog jezika Atile Varga: 

2018. 3.8. Szabadkán A te utad, a te tehetséged esszépályázatán, melyet a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar írt ki, Molnár Aliz különdíjas. 

2018. 3.8. Szabadkán A te utad, a te tehetséged esszépályázatán, melyet a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar írt ki, Ledenyák Lea indult, de nem ért el helyezést. 

2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén Molnár Aliz a 



megzenésített versek kategóriájában a felnőtt zsűri és a diákzsűri szerint is 1. helyezést ért el, és 

megkapta a Malomfesztivál különdíját is.  

2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén Borbély Jácint, Becsei 

Szilveszter és Turkály Kristóf a felnőtt zsűri és a diákzsűri szerint is 2. helyezést értek el. 

2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén Hernyák Kata indult a 

novellaíró kategóriában, és a diákzsűri 2. helyezését nyerte el. 

2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén Lukács Ramóna indult a 

novellaíró kategóriában, de nem ért el helyezést. 

2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén Ledenyák Lea indult a 

versmondó kategóriában, de nem ért el helyezést. 

2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén Jung Anna indult a 

novellaíró kategóriában, de nem ért el helyezést. 

2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén Jung Anna indult a 

képzőművészeti kategóriában, és 2. helyezést ért el. 

2018.5.15-én az Énekelt Versek XXIII. Zentai Fesztiválján a gyermekzsűri különdíját nyerte el 

MolnárAliz.  

Наступи: 

У првом полугодишту Симфонијски оркестар и хор СМШ одражао је успешне концерте у 

Кањижи, Старој Моравици, Чоки и у Суботици. Хор Смш наступио је на отварању 

школске године на Вишој Техничкој школи, као и на Економском факултету. Божићним 

песмама се представио хор СМШ на отварању Божићног вашара „Wинтерфест”. 

Друго полугодиште смо започели такође Сцхубертовом Г-дур Мисом, коју смо извели у 

Катедрали Свете Терезије. Поводом Светог Саве хор је наступио и на Економском 

Факултету. Репертоар за Републичко такмичење смо извели на јавном часу клавириста као 

и у Геронтолошком Центру у Суботици. Женски хор је наступио још на концерту 

првонаграђених ученика који је одржан 24. априла у Великој већници Градске куће. У 

истој просторији оркестар средње школе на челу проф.Пашко Чабе одржали су матине 

концерте 14. априла и 5. маја за наше најмлађе слушаоце. Велики догађај је била турнеја и 

матурски концерт Симфонијског оркестра наше школе. 

 

Ваннаставнеактивности: 
 

Тüнде Тселиос иницирала је и организовала у сарадњи са Јазз одсеком ( проф. Сзűцс 

Давид) божићни фласхмоб у Средњој медицинској школи. Наступали су: биг банд и 

оркестар, састављен само за ову прилику ( Леила Авдић, Лука Малко, Бошко Пурковић, 

Драско Кораћ, Павле Звекић). После су фризерке из Медицинске школе направиле 

фризуре и шминку нашим ученицама у привременом фризерском салону који је отворен у 

начој сколи на дан традиционалног божицног концерта.  

Фласхмоб у реновираној Синагоги поводом рођендана Анне Франк ( 12. јуна ) такође је 

организовала Проф. Тселиос уз учешће ИИИА и ИИИБ одељења. Наступали су: Сарвак 

Ивона, Сзарвас Бернадетт, Домањ Никола, Куцсера Ноéми, Борбéлy Јáцинт и хор, 

састављен од ученика наведених одељења.  

Промоција књиге Херњак Жоке у сарадњи са издавачком кућом зЕтна из Сенте је такође 

организовала проф.Тселиос. Тим поводом је школска библиотека добила пар књига на 

поклон.  

Проф. Тселиос са ученицима је још учествовала на отварању изложбе " Пресећање медија" 



у сарадњи са Модерном галеријом Ликовни сусрет. 

Манифестација ’Недеља италијанске кухиње у свету’ обележава се од 20.11. до 26.11.2017. 

године у више од 1000 градова света, а од 2017. године је у Србији поред Београда, 

обележавају и Нови Сад и Суботица.  

Ову манифестацију у Србији организује Амбасада Италије у Београду у сарадњи са 

Комором италијанско-српских привредника (ЦЦИС), Италијанском агенцијом за спољну 

трговину (ИЦЕ), Удружењем италијанских привредника у Србији (Цонфиндустриа 

Сербиа), Италијанским институтом за културу (ИИЦ), Почасним конзулатом Италије у 

Суботици и Културним центром Пиазза Италиа из Суботице, уз подршку српских и 

италијанских спонзора. 

Ученици 1а, 1б и 3б разреда дали су свој допринос овој манифестацији активним учешћем 

24.11.2017. на часовима италијанског језика. Спремили су плакате, реферате, цртеже и 

презентације италијанских јела и пића. Све то је, наравно, пропраћено италијанском 

музиком у извођењу самих ученика. Деца су уживала, а њихов рад је био запажен и 

похваљен од стране Италијанског културног центра из Суботице. Ученике је припремила 

проф. Ана Крстић. 

Такође у организацији проф. Ане Крстић 8.5.2018. у свечаној сали школе одржано је 

Италијанско вече. Ученици1а, 1б и 3б разреда су вредно радили и спремали програм од 

почетка другог полугодишта. Он је обухватао рецитације, дечије и популарне песме 

научене на часовима италијанског језика те једну оперску арију. Као гости придружили су 

им се ученици 3а разреда. 

Публика је била малобројна, али врло задовољна, а најзадовољнији су били сами ученици 

који су дуго чекали прилику да покажу шта знају. 

Француско вече се одржало 15.12.2017. године у Музичкој школи. Ученици 2А,2Б, 4А и 

4Б, који уче француски језик, као други страни језик, изводили су песме на француском 

језику, како оне које су модерне, тако и старе познате шансоне. Не само да су певали него 

су сами и свирали. Ученици  3А који уче као други страни језик италијански су такође 

учествовали у програму,као гости, oтпевали су две песме уз сопствену пратњу.Програм је 

реализовала проф. Зорица Мандић и трајао је сат времена. 

У организовању прикупљања Новогодишњих и божићних поклона за децу слабијег 

материјалног стања учествовали су ученици и разредне старешине средње школе - у 

сарадањи са Гимназијом Костолањи Деже. 

Маринко Вуковић заједно са колегом Варга Атилом је био организатор свечаног програма 

поводом Школске славе Св. Сава, 27. јануара 2018. 

23. 03. 2018. Маринко Вуковић организовао је одлазак ученика на позоришну представу 

„Сумњиво лице“ у Народном позоришту Суботица. 

28.4.2018. године 17 ученика II, III и IV разреда средње школе са проф Дејан Вуковић 

учествовало је на 41. Фрушкогорском маратону, који је успешно организовало 

Планинарско спортско удружење "Железничар" из Новог Сада. 

Сви ученици су успешно савладали стазу од 18,863 км и већ сада најавили учешће и на 

следећем, пошто су били одушевљени дружењем и боравком у природи. 

Проф. Маринко Вуковић је 24. 05. 2018. учествовао у организацији програма поводом 

Испраћајаматураната. 

 

Екскурзије,излети,стручнепосете: 

Реализована је матурска екскурсија у Италију и Словенију. Ученици IVА и IVБ одељења 



отпутовали су у септембру 2017. Организатор матурске екскурзије је Тüнде Тселиос. 

Ученици I А и IБ одељења 3. маја 2018. отпутовали су у родни град Золтана Кодаља - у 

Кечкемет на једнодневну стручну посету у Музеј музичких инструмената. У организацији 

и извођењу стручне екскурзије учествовали су разредне старешине Маринко Вуковић, 

Манојловић Хелена и Чикош Кристина. 

Ученици IIА, II Б, IIIА и III Б разреда и разредне старешине Мандић, Чикош, Иванковић 

Радаковић и Паскó су били на дводневној стручној екскурзији 17-18.маја 2018. године у 

Будимпешти коју је организовала Кристина Чикош. Током екскурзије ученици су 

разгледали Буду, посетили Музеј Историје Музике – изложбу Золтана Кодаља и Беле 

Бартока, били у Еркел позоришту и слушали Мозартову « Чаробну фрулу ». Други дан 

обишли су Палату Уметности и једну савремену изложбу у Лудwиг Музеју, посетили 

Музичку школу « Сзент Иствáн кирáлy » у Будимпешти и одржали кратак заједнички 

концерт у њој, посетили познату изложбу « Бодy » и прошетали се градом. Ученици су се 

лепо провели певајући и дружећи се. 

Путне трошкове екскурзије финансирала је Фондација Ракóцзи из Мађарске, путем 

пројекта « Диáкутазтатáси пáлyáзат » који је саставила Кристина Чикош. 

 

                                                                   Шеф теоретског одсека: Кристина Чикош 

 

  
                   ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ 

                                   за школску 2017/2018 годину 

 

Образовно васпитни процес на одсеку за дувачке инструменте у школског 2017/2018 су 

реализовали следећи наставници: 

Кристина Молнар Винцер и Јована Лукач за инструмент флаута , 

Никола Мацура за инструмент саксофон,  

Токоди Карољ за интрументе тромбон и труба  

Гужвањ Лернард за инструмент труба,  

Михаљ Сич за инструменте фагот и обоа,  

Гергељ Сич за инструмент хорна,  

Нађ Тимеа ,Милош Радовић и Лазар Кондић за интрумент кларинет. 

 

 

Планирани план и програм је у потпуности реализован. Сви ученици су приступили 

полагању испита или смотре и успешно савладали задатке предвиђене планом и 

програмом. 

Током школске године одржане су две смотре лествица, пет јавних часова и пет састанака 

одсека . Сем јавних часова одсека одржани су и јавни часови класа и то један у првом и 

један у другом полугодишту.Заједничком анализом наставника је утврђено да је потребно 

побољшати инструментаријум на појединим инструментима, повећати број ученика на 

дефицитарним инструментима и осавременити литературу. 

На такмичењима у земљи наши најуспешнији ученици су награђени високим наградама. 



Списак ученика, награда и класа је детаљно написан у летопису школе. 

Консултациије са професорима на академијама су остварене у циљу што боље припреме 

за полагање пријемног испита на истим тим институцијама.  

Сарадња са колегама у нижим музичким школама је реазована. Три ученика су 

приступила пријемном испиту за средњу школу и положили су. 

 

На основу претходно наведених чињеница треба сматрати да је школска година успешно 

реализована али требало би радити навећој мотивацији деце, прилагођавању програма 

тренутним способностима ученика, камерно музицирање и на крају бољој селекцији 

ученика који прелазе из првог у други циклус и што реалнијем оцењивању нарочито у 

завршним разредима циклуса. Код ученика средње школе требало би радити на већем 

броју наступа, побољшању технике и што реалнијем оцењивању не само на испиту него 

током целе године 

 

              ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ ЗА 2017./2018.годину  

 

На одсеку за соло певање образовно-васпитну делатност врше проф. Херодек Ева и проф. 

Тамара Марковић. 

Одржано је укупно десет састанака о чему сведочи књига о евиденцији рада на одсеку. 

Јавни часови у Сали школе одржани су: 

25.10.2017. 

29.11.2017. 

28.02.2018. 

28.03.2018. 

Последњи јавни час одсека био је уједно и промотивног карактера пред упис у ОМШ. 

Осим наведених јавних часова одсека имали смо и јавне часове класа и то: 

21.05.2018.јавни час класе Херодек Еве у Суботици а 13.06.2018. јавни час класе Тамаре 

Марковић у Чоки. Ученици су наступали такође и на ученичким концертима средом.. 

Семинари: 

Имали смо два семинара у току школске године и то:02.10. – 03.10.2017., као и у периоду 

26.02. – 28.02.2018. Оба пута семинар се састојао од мастер цласса који је одржала проф. 

Љубица Буба Живковић из Београда и концерата на крају курсева. Први концерт одржан је 

у Градској Библиотеци 03.10.2017. а други у Музичкој школи 28.02.2018.године. 

Поменути семинари организују се како за ученике Музичке школе у Суботици, тако и за 

предаваче односно професорке соло певања (стручно усавршавање). 

 

Текуће 2017./18. Године, ученици на одсеку за соло певање освајају бројне награде и то у 

Новом Саду на међународном такмичењу Вера Ковач Виткај 11.11.2017.године три прве 

награде (Естер Чузди, Кевин Панчић, класа: Тамара Марковић, као и Борбељ Јацинт 

награда и специјална похвала за извођење мађарске композиције,класа: Херодек Ева) и 

једну трећу награду (Марко Крижановић, класа Тамара Марковић). 

У Београду на интернационалном такмичењу Лазар Јовановић 18. 02.2018.године Кевин 

Панчић осваја прву награду а Естер Чузди и Марко Крижановић освајају друге награде, 

сво троје из класе Тамаре Марковић. 



На традиционалним концертима у Градској кући у Суботици у организацији Италијанског 

културног центра као и Вечери камерне музике учествују соло певачи са нашег одсека. 

 

Посебан акценат стављамо на концерте са оркестром и то: 

Новогодишњи конерт у Чоки (солиста Естер Чузди класа:Тамара Марковић, 

Божићни ораторијум од Сен-Санса у Будимпешти и Суботици (солиста Естер Чузди) 

Шубертова Г-дур Миса која је изведена у Кањижи, Старој Моравици и Суботици ( 

солисти Наташа Васић класа: Тамара Марковић и Борбељ Јацинт класа: Херодек Ева) 

Матурски концерти одржани у Сенти, Малој Босни, Бечеју и Суботици (солиста у 

Веберовој арији била је Наташа Васић из класе мр.Тамаре Марковић). 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА ЗА      

ШК  2017/18. ГОДИНУ 

 

Наставници овог одсека у току школске године били су: Ана Чизмадија, Тамара Штрицки 

Сег, Јована Недељковић Петришко, Сибила Мора Мезнерић, Барањ Ана Марија и Тамара 

Брезовски. 

Јавни часови одсека одржани су 27.10.2017, 30.11 2017, 22.2. 2018. и 14.05.2018. године, у 

свечаној сали Музичке школе Суботица, а наступили су ученици који похађају главни 

предмет традиционално певање у нижој и средњој школи.  

Јавни наступи ученика нашег одсека у локалној заједници били су бројни. Неки од њих су:  

- 3.децембар, Гостовање ученика етномузиколошког одсека, на концерту дечијег хора 

„Емануил“. Наступиле: Виолета Радић, Инес Бајић, Мартина Челиковић, Мирела Вереш и 

Ивана Парчетић 

- 17.децембар, наступ ученика етномузиколошког одсека у градскох већници, на 

манифестацији под називом „ Са укусом традиције“. Наступиле: Виолета Радић, Инес 

Бајић 

- 26.јануар, наступ ученика на Економском факултету. Наступиле: Виолета Радић, Инес 

Бајић, Мартина Челиковић 

- 27.јануар, наступ ученика у Економској школи. Наступиле: Виолета Радић, Инес Бајић, 

Мартина Челиковић 

- 1.фебруар, наступ ученика у Дечијем позоришту на манифестацији О.Ш. Матко Вуковић, 

Наступиле: Виолета Радић, Инес Бајић, Мартина Челиковић 

- 17. мај наступ ученика Етномузиколошког одсека на спасовданским свечаностима у 

дворишту храма Вазнесења господњег, Наступиле: Виолета Радић, Инес Бајић, Мартина 

Челиковић, Мирела Вереш, Небојша Живановић, Дора Мако, Дуња Петровић. 

- 25.мај наступ ученика на прослави годишњице Палића, Наступиле: Виолета Радић, Инес 

Бајић, Мартина Челиковић 

Матурски концерт ученице етномузиколошког одека, Виолете Радић, одржан је 5.јуна у 

дворишту Музичке школе Суботица. На концерту су гостовали и ученици са 

инструменталног и теоретског одсека како би, поред исконског традиционалног 

репертоара показали како их је народна песма инспирисала на заједничко музицирање и 

облачење традиције у ново, мало модерније рухо.  

 

Уписаних ученика: 5 на мађарском језику + 10 ученика на српском језику  



Исписаних ученика: 1 (на српском језику) 

Укупно ученика који су завршили школску годину на одсеку је 14 ученика. 

 

 

                       ИЗВЕШТАЈ КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА ЗА 2017/18. ШК. ГОД  

 

Захваљујући добрим међуљудским односима и спремности за сарадњу, одговорности 

према позиву и уз велику подршку руководиоца школе клавирски одсек је закључио врло 

успешну школску годину. 

Актив се састао осам пута да би увек разменио мишљење о актуелним питањима. Одсек је 

имао четири јавних часова, а свако од наставника је организовао и своје интерне часове.  

Клавиристи су учествовали на разним свечаностима и дешавањима у граду и околини.  

Према предвиђеном плану и програму у новембру смо одржали смотре за ученике од 3-6 

разреда и смотру технике за ученике средње школе. Развој наших ученика смо пратили 

током школске године, родитеље редовно обавестили о напредовању њихове деце.  

Захваљујући организацији Електе од 20. до 24. новембра у Суботици је одржан 

Интернационални Пиано Фест. Наши перспективни ученици су добили прилику да 

учествују на мастер цласу професора Јувал Адмони (Израел) и Тами Каназава (Јапан). То 

су ученици Кос Невена, Стокин Анастасиа, Матковић Кристина, Бођо Бланка, Балинт 

Анита, Супић Биљана, Томић Јован, Селеш Анита, Ајтаи Балаж, Поповић Јелена, Јовић 

Сара. За време трајања фестивала сви наставници одсека су слушали часове мастер цласа 

за шта су добили сертификате. Заједно са својим ученицима имали су прилике слушати 

врло занимљиве концерте дуо клавира. 

Освежили смо сарадњу са музичком школом у Сомбору у виду два концерта, један у 

Сомбору један у Суботици. 

Са професором из Новог Сада Миленом Апић имамо дугогодишњу сарадњу. Она нас је 

посетила 16. и 22. марта и радила са нашим ученицима: Јанковић Акацијом, Цвијин 

Мартином, Буха Јованом, Поњавић Ивом, Трифковић Емом, Павић Милом, дуом клавира 

„Музичке искрице“, Кос Невеном, Стокин Анастасијом, Супић Биљаном, клавирским 

дуом „Магиц“.  

19.04. смо приредили промоцију клавирског одсека да би придобили нове ученике. Осим 

музичких тачака упознали смо децу и родитеље са начином учења клавира и предметима 

које деца уче у музичкој школи. 

Ове године смо на Републичком такмичењу учествовали у дисциплини дуо клавира, 

постигли смо изванредне резулатате: клавирски дуо „Музичке искрице“ преткатегорија – 

Попвић Јелена и Јовић Сара (класа Мате Кристина и Глончак К. Тара) Лауреат, клавирски 

дуо „10+10“ прва категорија – Томић Јован, Селеш Анита Лауреат , клавирски дуо 

„Магиц“ трећа категорија – Бођо Бланка, Матковић Кристина (класа Мате Кристина и 

Шоти Собоњса Емеке) ИИ награда.  

02.06. је наш позив прихватила Рита Кинка, професор Музичке академије у Новом Саду и 

одржала мастер цлас. Учествовали су следећи ученици: Кос Невена, Поповић Јелена, 

Јовић Сара, Буха Јована, Звекић Данијела. 

Наши ученици су учествовали и на другим такмичењима. Невена Кос И средњи (класа 

Шоти Собоња Емеке) ИИ место на међународном такмичењу „ Вива Пијано“ Бугарска. 



Балинт Анита ИВ средни (класа Биро Тирјунг Илдико) И награда на међународном 

такмичењу „Музички моменти“ Бачка Топола. Звекић Данијела ВИ нижи (класа Бачлиа Т. 

Бригита) И награда на међународном такмичењу „Музички моменти“ Бачка Топола. 

Дамјановски Андреас И нижи (класа Стефановић К. Марија) И награда на међународном 

такмичењу „Фантаст“ Бечеј. Милосављевић Хана И нижи (класа Мирков Стес Мирна) И 

награда на такмичењу „Јосип Славенски“ Нови Сад. Клавирски дуо Стес Тара и Керлета 

Ана (класа Мирков Стес Мирна) И награда на такмичењу „Јосип Славенски“ Нови Сад. 

Буха Јована ИИ припремни (класа Дер М. Андреа) И награда на такмичењу „Јосип 

Славенски“ Нови Сад. Јанковић Акација ИИ припремни (класа Репић Маја) И награда 

фестивал „ Исидор Бајић“ Нови Сад. Цвијин Мартина И нижи (класа Репић Маја) И 

награда фестивал „ Исидор Бајић“ Нови Сад. Поњавић Ива И нижи (класа Репић Маја) И 

награда фестивал „ Исидор Бајић“ Нови Сад. Поповић Јелена И нижи (класа Мате 

Кристина) Лауреат на такмичењу у Шапцу и И награда на интернет 0такмичењу 

„Интернатионал Мусиц Цомпетитион“ Београд 2018. Јовић Сара ИИ нижи (класа Глончак 

К. Тара) „ Сирмиум Мусиц Фест) Сремска Митровица 100 бодова. „Млади пианисти“ Ниш 

100 бодова, „Петар Коњовић“ Београд победник категорије, „Охридки бисери“ ИИ 

наградса у категорији учесника (2006-2008).  

Наши ученици матруранти Супић Биљана (класа Стефановић К. Марија) и Балинт Анита 

(класа Биро Тирјунг Илдико) су одржали солистичке концерте. То су били њихови 

дипломски испити. Обе ученице су дипломирале са оценом одличан (5).  

Ученица Балинт Анита је имала прилике да наступа са оркестром као солиста. Матурски 

концерт је одржан у свечаној сали Градске куће Суботица, а пре тога су наступали у 

Сенти, Малој Босни и Бечеју. Сви концерти су били успешни. Свирала је ИИИ став 

Менделзоновог концерта у г-молу. 

12.05. наша колегиница Мирна Мирков Стес је одржала успешан семинар у школи 

„Музичка ноталица“. 

25. и 26. маја је одржано наше прво школско такмичење „Пиано Арт“. Сви наши ученици 

ниже и средње школе који уче клавир имали су прилику да одсвирају неколико 

композиција који су научили током ове школске године. Жири састављен од наставника 

клавира музичке школе, био је пријатно изненађен комплетним утиском: изузетном 

сремношњу и концентрацијом ученика, храброшћу и држањем пред публиком концертне 

сале и осмочланим жиријем. Посебно задовољство је било видети ученике свечано 

обучене за ову приликом са великим осмехом на лицу са заслуженим златним дипломама 

у руци након проглашења резултата.  

За ученике генерације су ове године изабране клавиристкиње и у нижој и у средњој 

школи. Звекић Данијела ОМШ (клас Бачлиа Т. Бригита) и Балинт Анита СМШ (класа 

Биро Тирјунг Илдико). 

 

                                                                     Преседници стручног актива клавирског одсека 

                                                                      Папилион Јудит и Биро Тирјунг Илдико 

 

.                          

 



ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА ЏЕЗ ЗА 2017-2018 годину 

 

Школске 2017/2018 наставни кадар џез одсека је у следећем саставу: Миодраг Марјанов, 

Беата Дудаш, Иван Варга, Давид Сич, Константин Стефановић, Горан Еветовић. Одсек се 

сатајао више пута у току другог полугодишта али смо као релативно мали одсек 

константно у контакту лично као и путем маила и друштвених мрежа. 

Молнар Оливер ученик ИВ разреда средње школе је неоцењен у у другом полугодишту 

полугодишту и то из више предмета. У току јунског испитног рока није приступио нити 

једном разредном испиту који је био организован. 

Одсек се протеклог полугодишта представио у оквиру бројних манифестација где су мали 

ансамбли нашег одсека имали запажен наступ. Често су се организатори разних 

свечаности обраћали школи тражећи баш учешће ансамбла џез одсека. У склопу емисије 

“Халлó Тв“ РТВ2 у Новом Саду наступили су: Молнáр Ализ, Озсвáр Лилиен, Павле 

Звекиц, Лука Малко. Ученици и професори су наступили у оквиру месеца поштовања џеза 

на концерту који је организовало удружење „Јаззик“ на сцени дечијег позоришта.  

Ученици џез одсека који су прошли организовано преслушавање учествовали су на 

међународном такмичењу солиста и ансабала у Бачкој Тополи. “Дани Музике“ Молнар 

Ализ- 1.награда, Озсвáр Лилиен 1. награда, Зарко Прибаковиц-2.награда, Тумбас Виктор- 

2.награда - Лука Малко џез гитара И награда. Код џез клавириста Павле Звекић је освојио 

прву награду ,Леваи Богларка другу а Јерас Викторија трећу награду. Мали ансамбл џез 

одсека освојио је прву награду. 

На такмичењу „Éнекелт Версек Фесзтивáља” у Сенти, Молнáр Ализ добила је специјалну 

награду а на“Кöзéписколáсок Мűвéсзети Ветéлкедőје” прву награду. 

Одржан је матурски концерт ученице Хернак Кате на којем је публика,већ традиционално 

испунила двориште школе до последњег места. Она је наступила са својим матурским 

програмом и овај концерт је уједно и био њен матурски испит. Пратња је био ансамбл који 

је био састављен од ученика и наставника са одсека, Учествовали су колеге Миодраг 

Марјанов, Иван Варга, Горан Еветовић.  

Један од начина којим се одсек потрудио да свој рад презентује и популарише је и 

интернет сервис «Фацебоок» где већ годинама имамо своју групу у циљу промоције и 

афирмације одсека.  

Поново је поднета иницијатива министарству просвете а посредством ЗМБШС да се џез 

одсек у основној школи преведе из изборног у редовно школовање али на ову иницијативу 

још нисмо добили званичан одговор. Ово је једна од најприпремљенијих и 

најорганизованијих иницијатива до сада упућених министарству просвете па стога и 

очекивање да ће дати позитиван резултат и решити проблем прилива добро 

припремљених ђака у средњу школу.  

 

                                                                   Шеф стручног већа за џез одсек 

                                                                               Горан Еветовић 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ЗА УДАРАЉКЕ 2017/2018. годину 

 

 

У протеклој школској години ученици су активно узели учешће у настави и ваннаставним 

активностима. Већина од укупног броја примљених ученика је високо мотивисана за рад и 

учење .  

 

Ударачи средњошколци и основци били су мотивисани за рад.Спремали смо се за учешће 

на међународном такмичењу удараљки у Београду, што је био један од разлога добре 

мотивације ученика нашег одсека. Ученици Бошко Пурковић и Реља Плавшић освојили су 

ИИ награде. Своје способности и стечена знања ученици су приказали на јавном часу. 

Наступили су сви ученици уз клавирску пратњу. Мирне Мирков Стес. Јавни час је одржан 

у дворишту школе. Ученик Бошко Пурковић одржао је свој матурски соло реситал такође 

у дворишту школе. Представио се са получасовним концертом који је уједно и био његов 

матурски испит. 

Од инструмената и средстава за рад које имамо на распологању све је у добром стању и 

функцији. Ученици који немају инструменте могли су их изнајмљивати док не набаве 

своје инструменте. Поред тога добро би нам дошли, као што се и ове године показало, 

поједини инструменти који ударачи користе у оркестру као што су : велики бубањ, 

орксетарске чинеле тзв. А2-е. У самом раду би нам помогла петооктавна маримба која би 

била трајно и свеобухватно решење за развој наших ученика на мелодијским удараљкама 

и допринела бољим резултатима на такмичењима.  

Новост је да школа узела учешће у конкурсу покрајинског скретаријата за образовање и 

сада се надамо позитивном одговору на нашу молбу. До писања овог извештаја још нема 

одговора и резултата поменутог конкурса. 

Ученици у нижој и средњој школи учествовали су на ученичком концертима као и на 

јавном часу одсека. Учествују у раду оркестра у оквиру школе.  

Можемо као одсек да се похвалимо и тиме да наши ученици и ван школе настављају да се 

баве музиком што се огледа у томе што неки од њих имају своје мале оркестре (бендове) у 

којима свирају и наступају на концертима и клубовима. 

 

                                                                     Шеф стручног већа за удараљке 

                                                                              Горан Еветовић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ОДСЕКА ХАРМОНИКЕ за шк. 2017/2018. год. 

 

Одсек хармонике је протеклу школску годину успешно завршио испунивши све планове 

које је себи поставио како планом и програмом тако и слободном активношћу. 

Сви ученици ниже и средње школе (34 ученика) су успешно положили разреде док је 

(Мркаљевић Марко, класа проф. Идић Мирослав) 08. јуна 2018. са одличном оценом 

положио дипломски испит.  

Састанци актива одсека хармонике су се редовно одржавали где су се износиле све 

информације, планови ,проблеми и све остало што се тиче одсека у целини. Евиденција о 

термину и току састанка је водјена у књигу актива. Одржано је у току школске године 12 

састанака укључујући испите и то: 



19.09.2017. 27.10 2017. 18.12.2017. 20.02.2018. 05.03.2018. 20.04.2018. 10.05.2018. 

29.05.2018. 08.06.2018. 12.06.2018. 13.06.2018. 19.06.2018.  

 

Одсек је био веома активан током године што се огледало у бројним наступима ученика из 

свих класа. 

13.11.2017. у градској кући наступ Милоша Јовановића 1.сред.  

07.11.2017. Коло српских сестара, наступали Мркаљевић Марко 4.сред.и Милош 

Јовановић. 

08.12 2017. Непкер, Новогодишњи концерт, оркестар хармоника ниже м.ш.  

Предвидјена 4 јавна часа (16.11.2017. 21.12 2017. 08.03.2018. и  

26.04. 2018) су успешно одржана. Посећеност је била велика а наступали су ученици из 

свих класа. Одсек је имао и бројне наступе осталих ученика (градска кућа, геронтолошки 

дом, презентације инструмента, наступи у матичним основним школама итд. Евиденција 

ових наступа се налази у индивидуалним дневницима рада).  

Поред планираних јавних часова, проф. Идић Мирослав је 24.05.2018; и 17.03. 2018. 

одржао јавне часове. 

 

27.03.2018. је одржан промотивни концерт одсека хармонике на којем су наступали 

ученици из свих класа. 

 

28.03.2018. је на презентацији инструмената наступао Петровић Богдан 5. нижи. класа 

Идић Мирослав  

 

На такмичењима су постигнути следећи успеси: 

Републичко такмичење: 

21.03.2018.Петровић Богдан 5.н. похвала, класа проф. Идић Мирослав 

19.03.2018.Марић Славољуб 3.н. 1./3. награда, класа проф. Идић Мирослав 

19.03.2018.Марковић ДЈордје 1. н. похвала, класа проф. Идић Мирослав 

22.03.2018.Јовановић Милош 1.сред. похвала, класа проф. Идић Мирослав 

 

Такмичење “Фантаст” Бечеј  

Марковић ДЈордје 1. н. 1. награда, класа проф. Идић Мирослав 

Петровић Богдан 5.н. 1. награда, класа проф. Идић Мирослав 

 

Медјународно такмичење Клингентхал (Немачка) 

Марић Славољуб 3. нижи, класа проф. Идић Мирослав 1./2. награда 

 

Оркестар хармонике ниже школе и камерни састав је наступао на јавним часовима.  

 

Проф. Мегyери Лајос је одржао презентацију на тему: Историјски развоја одсека у 

Суботичкој Музичкој школи. 

У погледу стручног усавршавања, проф. Мирна Мирков Стес је одржала акредитован 

семинар на којем је одсек такодје имао учешћа. 

Овим је одсек хармонике протекле школске године у потпуности испунио сва очекивања. 

 

шеф одсека, проф. Лукић Александар 



 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГУДАЧКОГ ОДСЕКА за школску годину 2017/2018 

 

 

Ове школске године је одржано 6 састанака гудачког одсека: 

24.08.2017.Преглед норме и расподела нових ученика 

13.09.2017.Организација рада 

03.10.2017.Договор о активностима у првом полугодишту 

14.02.2018.Договор о промоцији гудачких инструмената 

17.04.2018.Предлози за планирање школског програма 

22.06.2018.Преглед норме и расподела нових ученика 

Одржана су 4 јавна часа по школском календару а професори су одржали и јавне часове 

својих класа, 2 промотивна концерта у градској кући где су активно учествовали ученици 

и професори гудачког одсека. 

Ученици гудачког одсека наступали су на ученичким концертима у школи као и на разним 

манифестацијама ван школе.Професори гудачког одсека су наступали на Дану Школе,на 

концерту професора,као и на свим концертима симфонијског оркестра школе. 

Ученици гудачког одсека су учествовали на следећим такмичењима и освојили награде: 

Међународни Фестивал гудача Бачка Топола  

Кермеци Нора 2 н. виолина 1 награда кл:Бичкеи Зита 

Боснаи Ленард 2 пр. контрабас 1 награда кл:Сич Давид 

Фадди Лилла 2пр.контрабас 1 награда кл:Сич Давид 

Тумбас Мајда и5 н. виолончело 3 награда кл:Кучера В.Ђерђи 

Ласло Арпад 2 ср. виолина 2 награда кл:Бичкеи Зита 

Републичко такмићење гудача 

Арпад Ласло 2ср. без награде кл:Бичкеи Зита 

Сарвак Ивона 3ср. без награде кл:Бичкеи Зита 

Међународни Фестивал гудача Сремски Карловци 

Сарвак Ивона 3ср. 3 награда кл:Жига Пал 

Мали виртуоз Београд 

Мишковић Ања 2н. 1 награда кл:Николић Милош 

                                             
 

       ИЗВЕШТАЈ РАДА ТРЗАЧКОГ ОДСЕКА за шк. 2017/2018. Год. 

 

У протеклој школској години су успешно реализоване све активности предвиђене у плану 

и програму рада трзачког одсека. 

1. Ученици трзачког одсека учествовали су на свим најзначајнијим такмичењима и 

фестивалима у земљи и региону и освојили завидне резултате – укупно 40 награда међу 

којима је 27 првих награда. 



- Репубичко такмичење у Београду : 13 награда (4 прве, 8 других и 1 трећу) 

- Фестивал војвођанске тамбуре у Бачкој Паланци : 13 награда (12 првих и 1 трећу) 

- Тамбура Инструментал Фестивал у Пожеги (Хрватска) : 9 награда (6 првих и 3 друге) 

- Међународно гитаристичко такмичење “Дани музике” у Бачкој Тополи : 4 награде (све 

прве) 

- Међународно гитаристичко такмичење „Примавера“ у Бијељини (БиХ) : 1 прва награда 

Хтео бих такође да истакнем да је члан нашег одсека наставница Мира Темуновић 

добитница награде Заједнице музичких и балетских школа Србије. 

2. Одржани су сви предвиђени јавни часови трзачког одсека у концертној сали Музичке 

школе. У 1 полугодишту су одржана два, а у 2 полугодишту три јавна часа на којима је из 

сваке класе наступило 1-2 ученика. Због великог броја ученика на одсеку и због потребе 

да сви ученици имају бар два јавна наступа у школској години, одржани су и јавни часови 

по класама (по један у полугодишту). Такође, такмичари и истакнутији ученици наступали 

су и на ученичким концертима одржаним у концертној сали Музичке школе. 

Ове године смо по први пут организовали и промотивни цонцерт трзачког одсека на ком 

су деца из целог града могла да се упознају са инструментима гитара И тамбура. 

3. Поред редовних годишњих испита на крају школске године, одржани су и 

полугодишњи испити за ученике 3 разреда ниже школе као и испит технике за ученике 

средње музичке школе. Сви ученици су оцењени са позитивним оценама на предметима – 

гитара и тамбура. Такође, дванаест ученика је упешно завршило основно музичко 

образовање док су средњу музичку школу уписала четири ученика. 

4. Оркестри су наставили са својим редовним активностима и остварили су успешне јавне 

наступе у протеклој школској години. Треба истаћи да је оркестар тамбура освојио прву 

награду на Републичком такмичењу са максималних 100 бодова. 

5. У току школске године одржано је седам састанака (актива) трзачког одсека на којима 

су се разматрале актуелности везане за школу и сам одсек. Датуми одржавања састанака 

актива су 12. септембар, 16. новембар, 12. децембар, 06. фебруар, 13. март, 20. април и 22. 

мај. 

 

                                                                                    Шеф одсека  Марко Срђевић  

 

         Списак награђених ученика трзачког одсека у шк. 2017/2018 год. 

 

Гитара 

Републичко такмичење у Београду 

Станимировић Стефан, (кл. Петар Миловић) - 2/20 награда 

Јовић Доротеа, (кл. Срђевић Марко) - 2/23 награда 

Гмијовић Милош, (кл. Фекете Тамаш) - Похвала 

Кучера Ноеми, , (кл. Срђевић Марко) - 3/1 награда 

 

Међународно такмичење „Примавера“ у Бијељини (БиХ) 

Станимировић Стефан, (кл. Петар Миловић) - 1 награда 



 

Међународно такмичење „Небеске струне“ у Бачкој Тополи 

Шефчић Симона, (кл. Фекете Тамаш) - 1 награда 

Јовић Доротеа, (кл. Срђевић Марко) - 1 награда 

Гмијовић Милош, (кл. Фекете Тамаш) - 1 награда 

Кучера Ноеми, , (кл. Срђевић Марко) - 1 награда 

 

Гуитар Опен Фестивал у Новом Саду 

Лончар Симонида, (кл. Балажевић Иштван) - 3 награда  

 

Тамбура 

 

Републичко такмичење у Београду 

Габрић Ива, (кл. Темуновић Мира) - 1/2 награда 

Ивковић Ивандекић Матија, (кл. Темуновић Војислав) - 1/2 награда 

Крстић Александар, (кл. Темуновић Мира) - 1/2 награда 

Кујунџић Марко, (кл. Темуновић Мира) - 1/1 награда 

Ивковић Ивандекић Луција, (кл. Темуновић Војислав) - 2/1 награда  

Мачковић Ивана, (кл. Берта Соња) - 2/1 награда  

Грмић Марко, (кл. Темуновић Војислав) - 2/2 награда  

Молнар Ива, (кл. Темуновић Мира) - 2/1 награда 

Темуновић Магдалена, (кл. Темуновић Мира) - 2/1 награда 

Иванковић Радак Иван (кл. Берта Соња) - 2/1 награда  

 

Фестивал војвођанске тамбуре у Бачкој Паланци 

Ивковић Ивандекић Матија, (кл. Темуновић Војислав) - 1/1 награда 

Габрић Ива, (кл. Темуновић Мира) - 1/4 награда 

Молнар Ива, (кл. Темуновић Мира) - 1/7 награда 

Хорвацки Луција, (кл. Темуновић Војислав) - 1/7 награда 

Пиуковић Барбара, (кл. Берта Соња) - 1/8 награда 

Ивковић Ивандекић Луција, (кл. Темуновић Војислав) - 1/1 награда  

Кујунџић Марко, (кл. Темуновић Мира) - 1/3 награда 

Сакач Иштван, (кл. Берта Соња) - 1/9 награда 

Темуновић Магдалена, (кл. Темуновић Мира) - 1/1 награда 

Грмић Марко, (кл. Темуновић Војислав) - 1/2 награда  

Кујунџић Ена, (кл. Берта Соња) - 2/1 награда 

Камерни састав „Триола“, (кл. Придрашки Милан) - 1/2 награда 

Тамбурашки оркестар, (кл. Темуновић Мира) - Лауреат  

Тамбура Иструментал Фестивал у Пожеги (Хрватска) 

Габрић Ива, (кл. Темуновић Мира) - 1/2 награда 

Ивковић Ивандекић Матија, (кл. Темуновић Војислав) - 1/4 награда 

Ивковић Ивандекић Луција, (кл. Темуновић Војислав) - 1/1 награда  

Темуновић Магдалена, (кл. Темуновић Мира) - 1/1 награда 

Кујунџић Марко, (кл. Темуновић Мира) - 1/2 награда 

Грмић Марко, (кл. Темуновић Војислав) - 2/1 награда  



Хорвацки Луција, (кл. Темуновић Војислав) - 2/1 награда 

Молнар Ива, (кл. Темуновић Мира) - 2/2 награда  

                                                           Шеф одсека                                                                                                                                     

Maрко Срђевић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦМА И ПРИЛАГОЂАВАЊУ ШК. 

ЖИВОТУ 

 

Тим за подршку ученицима и прилагођавању школском животу током 2017/18. године 

чинили су:  

1. Алиса Јованић Жаки (школски педагог),  

2. Каролина Вереш (школски психолог),  

3. Хелена Манојловић (одељењски старешина 1б) и  

4. Маринко Вуковић (одељењски старешина 1а) 

 

Активност и мере ради што бољег прилагођавања ученика првака у средњу школу: 

- свечани пријем првака првог дана наставне године; 

- представљање и упознавање првака са школским психологом; 

- индивидуални разговор сваког првака са школским психологом ради бољег упознавања 

ученика, његовог социјалног миљеа и процене потребе за саветодавни рад у случају 

отежаног прилагођавања на школски живот и захтеве; 

- појачани васпитно-образовни рад педагога са ученицима са слабијим успехом; 

- појачани рад психолога са ученицом у хранитељској породици; 

- састанак одељењског већа са Бранком Бешлић (ИОП) у вези ученице 1.б ради процене 

потребе ученице; 

- сарадња са васпитачима из Дома ученика средње школе у вези ученика који су ван 

Суботице; 

- заједничка активности – Такмичење одељења у певању уочи Дана школе ком приликом 

ученици сваког одељења заједно се припремају за наступ; 

- излет ученика 1 разреда у Кечкемету, посета музеја инструмената. 

Активности са будућим средњошколцима: 

- припремна настава из солфеђа и теорије музике за ученике завршних разреда основне 

музичке школе, одржали наставници средње школе; 

                                                                 Записник саставила: Каролина Вереш, шк псих 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШК. 2017/18 годину 

 

Главна тема Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у току 

школске 2017/18 године је била ПРЕВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА. Разлог томе је 

што је дигитално насиље новији облик насиља међу младима, а веома брзо се шири јер је 



све заступљенија развојем модерне телекомуникације и доступности интернета код већине 

деце и младих (мобилни телефони, рачунари, итд). 

- У организацији Фондације „Тијана Јурић“ наша Школа учествовала је у пројекту "Гледај 

wебинар - буди безбедан!". Ученици средње школе пратили су уживо предавање преко 

Јутјуб канала дана 21.11.2017. године тему „Лажни огласи и врбовање“ и дана 01.12.2017. 

године са темом „Ко су онлине предатори и како их избећи?“. 

- Истраживање на нивоу школе „Безбедност деце“ - ученика средње школе о безбедности 

Школе. Спровеле су га Каролина Вереш, психолог и Хелена Манојловић, наставник у току 

I полугодишта. Теме које су покривене: искуства као жртва вршњачког насиља, као 

насилника над врњацима и као жртва насиља од стране наставника. Резултати су 

приказани на Наставничком већу дана 22.12.2017. године и на Савету родитеља. 

(Резултати истраживања су у прилогу овог Извештаја) 

- На Савету родитеља дана 7.12.2017. године презентован је од стране педагога школе 

програм „Помозите свом детету када се налази у ситуацији насиља“, прва у низу тема о 

превенцији насиља међу вршњацима. Представљен је Програм рада са темама о којима ће 

се разговарати на састанцима Савета родитеља. Предвиђене су и трибине за 

заинтересоване родитеље на којима ће стручњаци различитог профила педагози и 

психолози разговарати са родитељима о темама родитељства, васпитања, превенције 

насиља међу вршњацима, начинима како да заштитимо децу од електронског насиља и др 

теме које буду занимале родитеље. Родитељи активно учествовали у изношењу својих 

примера одбране од насиља, учествовали у радионици: Како би реаговали да је ваше дете 

доживело насиље, да је жртва насиља, да је посматрало насиље.  

Закључак: родитељи су се сложили да су по њиховим сазнањима од своје деце и од 

њихових другова ученици Музичке школе до сада били заштићени од насиља, тј није било 

примера у нашој школи. Али да су родитељи и њихова деца у Основним школама имали 

проблема са понеким дететом или чак родитељем. О овој теми треба разговарати и са 

децом  и са родитељима.  

- Стручна служба Музичке школе организовала је трибину за родитеље под називом 

„Украдена безбедност“о безбедности деце на интернету. Овај догађај је организован у 

Музичкој школи Суботица дана 8. фебруара 2018. Предавач је био Игор Јурић, родитељ и 

заступник Фондације „Тијана Јурић“. Ова трибина која је веома потресла родитеље и 

указала им на сасвим другу димензију интернета које ми нисмо ни свесни. Трибини је 

присуствовало 17 родитеља.  

- Информисање родитеља кроз презентацију о облицима насиља на родитељким 

састанцима средње музичке школе. Реализатори су били одељењске старешине сваког 

одељења. Време реализације је био родитељски састанак у III кварталу. 

- Школски пројекат „Информиши се о дигиталном насиљу“ су спровеле наставница 

информатике Хелена Манојловић у сарадњи са школским психологом Каролином Вереш. 

Њих две су обухватиле ученике средње школе: предавањем о појави дигиталног насиља и 

опасностима интернета, и кроз радионице и практичне вежбе на ову тему. У сваком 

одељењу је одржано предавање и након тога радионица. Време релизације било је у II 

полугодишту. 

У току школске 2017/18 године у школи није било пријављено насиље II и III нивоа. 

 

Каролина Вереш 

координатор Тима 



ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ЗА ШК. 2017/18 

ГОД. 

 

У току школске 2017/18 године у оквиру Тима за каријерно вођење и саветовање 

реализоване су следеће активности: 

За ученике средње школе: 

 Прикупљање података и анализа успеха уписа матураната претходне генерације; 

презентација на Наставничком већу (30.08.2017.), Савету родитеља (03.10.2017.), на 

родитељском састанку заврших разреда ОМШ (15.12.2017. и 16.03.2018). 

Реализатор: Каролина Вереш, школски психолог 

 Организација посете бивших ученика Музичке школе, садашњих студената и 

размена знања и искустава са матурантима. Датум: 01.12.2017. год, координатор: 

Каролина Вереш, психолог; 

 Посета Сајма образовања „Путокази“ у Новом Саду уз подршку Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 

заједнице (1.,2.,3. и 4. разред). Датум: 08.03.2018. год., коодинатор: Нина 

Милосавањевић, помоћник директора; 

 Посета Студентског дома "Европа" (Europa Kollegium), студентског кампуса и 

Академије уметности у Новом Саду у организацији Националног савета Мађарске 

националне мањине (3. разред СМШ). Датум: 05.05.2018. год, коодинатор: 

Каролина Вереш, психолог; 

 гостовање и презентација локалних високошколских установа у Музичкој школи за 

матуранте (Учитељски факултет на мађарском језику итд), у току школске године. 

 Школски психолог Каролина Вереш је пружала услугу професионалног 

информисања и саветовања ученика завршних разреда на основу процењених 

способности, интересовања, особина личности, мотивације ученика (4. разред 

СМШ), у току школске године; 

 Саветодавни рад са наставницима главних предмета у вези избора професија, 

помоћ у проналажењу потребних информација о факултетима, посета факултета, 

припремне консултације на одабраним факултетима итд, у току школске године;  

 

За ученике основне школе: 

 Представљање на родитељском састанку ученика IV (дувачи) и VI разреда ОМШ 

могућности наставка музичког школовања у средњој школи (одсеци СМШ). Датум: 

15.12.2017. год., реализатори: школски психолог Каролина Вереш и наставница Ева 

Такач; 

 анкетирање жеља ученика завршног разреда ОМШ у Музичкој школи Суботица и 

околним основним музичким школама (Бачка Топола, Кањижа, Сента, Бечеј и 

Кнежевац), са проценом заинтересованости наставка музичког образовања у 

средњој Музичкој школи у Суботици. Време реализације: децембар 2017. Ти 

резултати су представљени на Наставничком већи и били су основ за планирање 



смерова за школску 2018/19 годину. Координатор: Каролина Вереш, школски 

психолог и Управа Школе; 

 „Постани музичар“ - заједнички родитељски састанак за заинтересоване родитеље 

и ученике завршног разреда ОМШ из Музичке школа Суботица и околних 

музичких школа. Том приликом су представници појединачних одсека Школе 

представили свој одсек, на српском (Концертна сала) и на мађарском језику (уч 27). 

Датум: 16.03.2018. године; координатор: Каролина Вереш, школски психолог, 

реализатори: наставници Школе (Милан Јанчурић, Јована Петришко Недељковић, 

Бранко Иванковић Радаковић, Горан Еветовић, Иван Варга, Чаба Пашко, Сибила 

Мора Мезнерич). 

 Организација припремне наставе из солфеђа и теорије музике за ученике који 

полажу  пријемни испит за средњу школу. Време: 24. март, 21. и 28. април 2018. 

год. Реализатори: Нина Милосављевић, Кристина Чикош и Бранко Иванковић 

Радаковић, наставници теоретских предмета у СМШ. 

 

 

                                                                                       Каролина Вереш 

                                                                                       школски психолог 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА 

ШК. 2017/18. ГОД 

 

                Као орган управљања, школски одбор је у протеклој години четвртој години 

свога мандата остварио своје активности. Одржали смо 14 седница Школског одбора. У 

овој години успешно је завршен изборни поступак око избора директора Школе и нови 

директор драгана Николић именована је и ступила на дзжност 12. Априла 2017. Сарадња 

са новом директорком била је успешна и све одлуке које смо доносили , доносили смо у 

договору са управом школе на добробит школе, ученика и запослених.  

 

               Школски одбор који је именован 16. Јуна 2014. Године чинили су: 

- Немања Косановић- локална самоуправа 

- Maрија Нађ Канас- локална самоуправа 

- Taмара Штрицки Сег – наставник школе 

- Савичић Драгана-родитељ  

- Лазар Кондић- наставник школе 

- Фараго Елвира-родитељ 

- Aрпад Леваи- родитељ 

- Сакаљ Јожеф –локална самоуправа 

- Јованић Жаки Алиса – стручни сарадник школе 

  



Школски одбор се бавио текућим проблемима из своје надлежности:  

- Усвајање Извештаја рада школе за шк. 2016/17год 

- Усвајање Програма рада школе за 2017/18 год 

- Усвајање Школског програма од 2018-2022 

- Усвајање предлога финансијског плана и усвајање истог 

- Усвајање Извештаја о пословању 

- Два пута се мењао финансијски план школе и сваку промену испратио је и усвојио 

Шк. Одбор. 

- Сходно финансијским променама, мењао се и план набавки један пута 

- Уговори о закупу  

- Разматрање и доношење одлуке о прибављању сагласности за извођење радова на 

реконструкцији и проширењу снитарног чвора. У овој школског години одобрена 

су средства по пројекту за реконструкцију санитарног чвора. Радови су се изводили 

у току зимског распуста 

- По пројекту којим је школа аплицирала за средства Покрајинског Секретаријата, 

школа је добила средства за поплочавање дворишта и реконструкцију 

канализационих цеви у дворишту и то је урађено до децембра 2017 године.  

- По пројекту којим је школа аплицирала Министарству правде добијена су средства 

за набавку школских  свечаних униформи за ученике Средње и Основне музичке 

школе. Сви ученици добиће свечане униформе за наступе хора и оркестра: дечаци и 

момци панталоне , кошуљу и лептир машну, а девојчице и девојке хаљине и мараме 

које ће се увек враћати у школу тако да и генерације које долазе могу да их 

користе. 

- У току распуста  по пројекту којим је школа аплицирала добијена су средства за 

реконструкцију  унутрашње фасаде. То је веома значајно јер нам предстоји 

јубиларна годишњица, 150 година рада школе. 

- Школски одбор бавио се и осталим питањима из његове надлежности:  

- разматрање и усвајање завршног рачуна за 2017 

- разматрање и усвајање Извештаја о попису за 2017 год 

- Разматрање и усвајање Финансијског плана за 2018. год 

- Разматрање и усвајање Плана набавки за 2018 год. 

- Разматрање и усвајање Статута школе који је усклађен са новим Законом 

- Усвајање Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 

Музичкој школи Суботица 

- Усвајање Пословника о раду Школског одбора 

- Усвајање Правилника о организацији и систематизацији послова у Музичкој школи 

Суботица 

- 16.јуна 2018. Год истекао је мандат овом сазиву Школског одбора. Изабран је и 

именован нови сазив који је одржао своју прву седницу   

                                  Председик школског одбора             Јованић Жаки Алиса 
 



ИЗВЕШТАЈ САВЕТА РОДИТЕЉА ШК. 2017/18. 

 

Чланови Савета родитеља у шк. 2017/18 год су:  

Brezovski  Roland (sin Балинт) 

Иванковић Радак Ружа  (син Иван) 

Kучера Иштван   (ћерка  Ноеми) 

Keцман Тања  (ћерка Ивана) 

Вујновић цецилија(ћерка Оливера) 

Пиуковић Маринa  (ћерка Ана) 

Бајић Тазјана  (ћерка Инес) 

Леваи Естер  (ћерка Богларка) 

Берић Поповић Снежана (ћерка Јелена) 

Сакал Тибор  

Јухас Андреа  

Бал Маравић Иван (ћерка Мила) 

Конатар Љиљана 

Апро Силвиа  

Цвијић Данијела 

Баги Теодора (Борис) 

Савет родитеља у току шк. 2017/18 год састао се три пута. Прва седница која је била 

конститутивна, одржана је 3. 10. 2017. Год. Друга седница одржана је 7. 12. 2017. А трећа 

8. 02. 2018 год.  

 

Први састанак савета родитеља је одржан 3.10.2017.год. ,на коме је конституисан Савет 

родитеља за шк 2017/18 год, изабрани су председник савета Кецман Тања, заменик 

председника, и записничар Иванковић Радак Ружа. Разматран је и усвојен Извештај о раду 

школе за шк 2016/17, Извештај рада директора за шк 2016/17, Годишњи програм рада 

Музичке школе за шк 2017/18 год. Kaролина Вереш, психолог школе je  oдржала 

презентацију о резултатима уписа на високе школе и академије ученика матураната шк 

2016/17. год. Родитељи су предложили и договорили се око износа дневница 

наставницима који воде децу на стручне излете. 

 

Наставница солфеђа  у ОМШ Меланија Јакшић обавестила је присутне родитеље о излету 

у Београд (посета Коларцу, koнцертима из програма „Научимо да слушамо музику“, 

Музеју Вука Караџића и Доситеја Обрадовића,музеј фресака,француском културном 

центру и Калемегдан) 

 

Други састанак Савета родитеља одржан је 7. 12. 2017.На општинском нивоу оснива се 

Савет родитеља у ком ће бити представници родитеља из свих основних и средњих школа. 

Општински одбор формираће се како би се унапредио рад свих Савета родитеља,и како би 



родитељи на непосреднији начин могли да предлажу и да организују активности.Изабрана 

су два представника родитеља из нашег Савета родитеља. То су Апро Силвиа и Бајић 

Татјана.Први састанак Општинског Савета родитеља заказан је за 12. 12. 2017.На истом 

састанку тема дневног реда је била и Превенција насиља у школама-Помозите свом детету 

када се налази у ситуацији насиља- Педагог је презентовала тему а родитељи су кроз две 

радионице учествовали  дали своје мишљење о теми. Родитељи су се сложили да по 

њиховим сазнањима од своје деце и њихових другова , ученици музичке школе су до сада 

били заштићени од насиља тј није  било примера у нашој школи.О овој теми треба 

разговарати и са ученицима и са родитељима.  

Предложено је да се овакве трибине за родитеље организују и да стручњаци различитих 

профила разговарају са родитељима о стиловима васпитања, о безбедности на интернету, 

о развоју тинејџера ...  

Трећи састанак Савета родитеља одржан је 8. 02. 2018. Године. Председница Тања Кецман 

обавестила је Савет родитеља да је била конститутивна седница Општинског Савета 

родитеља. Родитељ Татјана Бајић замолила је да уместо ње изаберемо другог 

представника. Изабрана Ружа Иванковић Радак. Изабрани су родитељи , три представника 

за нови сазив Школског одбора чији мандат треба да почне 16. 06. 2018. Год. Изабрани су 

следећи родитељи: Баги Теодора, Кецман Тања и Иванковић Радак Ружа. У наставку 

седнице чланови савета родитеља присуствовали су Трибини за родитеље- Украдена 

безбедност- прва у низу трибина које је организовала стручна служба школе о безбедности 

деце на интернету. Трибину је одржао Игор Јурић из Фондације Тијана Јурић. Трибини 

присуствовало 17 родитеља. 

Чланови савета родитеља су се одазвали на позиве за седницу, постојао је кворумза 

усвајање предложених тачака и радна атмосфера је била пријатна и конструктивна. 

                                                                        Саветом родитеља координирала 

                                                                                  Јованић Жаки Алиса 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ШК 2017/18. 

 

                 У току 2017/18. године било је укупно 6 седница Ученичког парламента. У раду 

Парламента учествовало је 16 ученика средње Музичке школе - Суботица.  

Иако је било предложено да се укључе и ученици из основне музичке школе, наставнице 

солфеђа у ОМШ нису урадиле гласање и избор представника.  

На конститутивној седници потврђени су мандати за текућу школску годину. За председника је 

изабран Кораћ Драшко (4.а), а за заменика Авдић Леила (3.б). Записничари су били бирани на 

почетку сваке седнице.  

               У току наставне године ученици су се углавном фокусирали на текуће проблеме и на 

њихово решавање, односи између наставника и ученика, побољшање услова школовања. Мимо 

тога, организоване су бројне активности: 

1. пете године успешно реализовано такмичење међу одељењима на Дан школе (17. октобра 

2017). Награда је била пица за прва три освојена места.  

2. учествовали су у акцији „Кутија за ципеле“ у иницијативни Гимназије „Костолањи Деже“ 



(почетак децембра 2017.) 

3. Караоке вече први пут организован од стране Ученичког парламента (13. фебруар 2018. 

године). 

4. Чепом до осмеха – еколошка и хуманитарна акција у току ИИ полугодишта. 

5. присуствовали су на дану школа других средњих школа.  

Представници Парламента учествовали су на седницама Школског одбора и дали своје предлоге 

при доношењу одлука која се тичу ученика у Музичкој школи Суботица 

 

 

 

Председник Школског одбора      Директор Школе 

Манојловић Хелена                                                                         Николић Драгана 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дел. бр. 965/18 

Датум 01.10.2018. године 

 

На основу члана 119 став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања(„Службени гласник РС“ бр. 88/17 и 27/2018- др. закони),и члана 26. став 1. 

тачка 3) Статута Музичке школе Суботица (Дел. бр. Статута 200/18 од 27.02.2018. године), 

Школски одбор Музичке школе Суботица, на седници одржаној 01.10.2018. године донео 

је  

О Д Л У К У 

 

I Усваја се у целини Извештај о реализацији Годишњег плана рада Музичке школе за 

школску 2017/2018 годину. 

II Извештај о реализацији Годишњег плана рада Музичке школе за школску 2017/2018 

годину приложен је уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

III Одлука Школског одбора је коначна 

Образложење 

Чланом 119 став 1 тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања прописано 

је да орган управљања установе доноси предшколски, школски, односно васпитни 

програм (у даљем тексту:програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план 

рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању. 

Чланом 26. став 1 тачка 3) Стаута Музичке школе Суботица прописано је да Школски 

одбор доноси школски, програм, развојни план, годишњи план рада школе, усваја 

извештаје о њиховом остваривању, као и Извештај о  вредновању и самовредновању. 

На основу свега наведеног, Школски одбор Музичке школе одлучио је као у изреци 

одлуке под I. 

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Музичке школе за школску 2017/2018 

годину приложен је уз ову одлуку и чини њен саставни део, као што је Школски одбор 

одлучио у изреци одлуке под II. 

Пошто је право на жалбу, у складу са чланом 168. Закона о основама система образовања 

и васпитања, предвиђено у односу на решења директора, а не и у односу на одлуке органа 

управљања, који је другостепени орган у остваривању права, обавеза и одговорности 

запослених, решење Школског одбора је коначно, како и стоји у његовој изреци под III. 

                                                                                                Председник Школског одбора 

                                                                                                ________________________ 

                                                                                                      Хелена Манојловић  



 

    

        


