
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

Музичка школа Живорад Грбић у Ваљеву основана је одлуком Народног одбора 
општине Ваљево 24. септембра 1952. године, а почела је са радом 1. октобра 1954. 

године. На почетку рада школа је имала само два одсека – за виолину и клавир. Током 
прве школске године, као нова специфична установа у граду, музичка школа се тек 

упознала са организацијом наставе, наставним планом и програмом, литературом, 
правилницима. Све наведено тражено је од београдских школа и секретаријата 
Удружења музичких педагога, који су по том питању имали искуства.  

Школске 1955/1956. године уведени су нови одсеци: контрабас, виолончело, 
труба и кларинет, а годину дана касније и одсек флауте. С обзиром на то, отворила се 

могућност за формирање ђачког оркестра од двадесет и четири ученика. У музичкој 
школи су углавном радили војни музичари, али је школа редовно сарађивала са 
професорима из београдских школа и академија. Први концерт који је одржан у школи 

био је у јануару 1955. године. Посећеност концерта била је велика и може се рећи да је 
то био почетак едукативног утицаја музичке школе, пре свега на младе нараштаје. 

Управа школе оформила је школске 1958/1959. године припремни разред на који 
су се уписала деца старости од пет до девет година. Наредне школске године отворен је 
и одсек хармонике, стога је осим школског оркестра у то време био успешан и оркестар 

хармоника, као и мешовити хор. 
Музичка школа је претпрела и кризу која је настала услед разних унутрашњих 

проблема и довела чак и до укидања школе 1967. године. Овај догађај је снажно утицао 
на стање музичке културе у ваљевском крају и на добар део јавности. Међутим, 
чињеница да без музичке школе нема ни музичког образовања и васпитања, утицала је 

на свест људи да се почне размишљати о поновном отварању ове установе. Стога, две 
године касније – 1969. отворена је нова страница у историји музичке школе и она 

поново почиње рад у септембру месецу – под кровом Дома културе у Ваљеву. Године 
1970. школа има 80 ученика на три одсека: гитаре, флауте и кларинета. 

 Почетак седамдесетих година претходног века био је тежак за рад музичке 

школе у Ваљеву. Наиме, инструментаријум је био изузетно оштећен, а наставни кадар 
није било могуће пронаћи у самом граду. У извештајима се ишчитавају настојања да 
школа мора да прими већи број ученика, уколико се тежи ширењу музичке културе у 

граду. На основу овога се увиђа да је већ од седамдесетих година XX века, један од 
главних циљева ваљевске музичке школе била популаризација музике у граду. Значајно 

је истаћи да се од 1975-1976. школске године посебно обратила пажња на „освајање 
вишег нивоа образовно васпитног рада“. Претходни извештаји су се у кратким цртама 
позивали на задатак школе да музички описмени ученике и подигне ниво музичке 

културе у граду, али нигде се није експлицитно помињао рад наставника и вођење 
педагошке документације. Овај тренутак у извештају рада показатељ је зрелијег начина 

вођења школе и стремљења ка успешности и правилнијој координацији рада наставног 
кадра.  

Године 1988. школа је добила простор, зграду наменски грађену за потребе 

ученика музичке школе. Од тада Ваљево има једну од најлепших музичких школа у 
Србији са учионицама опремљеним за индивидуални рад, групну наставу, као и две 

сале.  
Године 1990. школа Живорад Грбић постаје прва средња музичка школа у 

западној Србији, на тај начин потврђујући претходне успехе и започињући нову етапу у 



свом развоју. Октобра 1994. године при школи се отвара и издвојено одељење у 

Лајковцу са четири одсека: хармоника, клавир, виолина и гитара. 
Током деведесетих година школа је имала добре просторне услове за рад, али су 

постојали проблеми са коришћењем просторија. Настава из општеобразовних предмета 
организована је у Ваљевској гимназији, а од 2006. године одвија се у просторијама 
музичке школе. У току школске 1998/1999. године на клавирском одсеку је реализовано 

девет седница. У извештајима се напомиње да је тематика актива разноврсна: техничко 
напредовање ученика, усаглашавање критеријума, договор о контролним испитима, 

изостанци ученика, индивидуална посета настави. Одржано је девет јавних и интерних 
часова. Актив одсека виолине, виолончела и гитаре пратио је реализацију редовне 
наставе, али су планиране и ваннаставне активности. Истиче се да је сарадња остварена 

и са ванредним ученицима којима је организован годишњи испит из камерне музике. 
Ово је битно имати на уму, с обзиром на то да се камерно музицирање у Музичкој 

школи Живорад Грбић знатно развија тек у првим годинама XXI века. Награде ученика 
на многобројним такмичењима крајем XX века потврђују успешност рада школе и 
заслужене резултате ученика.  

Настава општеобразовних предмета за све разреде Средње музичке школе 
организована је по плану и програму образовања Средње музичке школе у Ваљевској 

гимназији. Предмете које су похађали ученици су: српски језик, два страна језика, 
социологија, историја, ликовна уметност, математика, рачуноводство и информатика, 
географија, физика, хемија, биологија, устав и права грађана и педагогија. У оквиру 

културне и јавне делатности школе издвојени су наступи на свечаности поводом дана 
ослобођења Ваљева, а у новембру 2000. године одржани су концерти у ваљевским 

обдаништима. Иако се не наводи у извештајима, може се закључити да су концерти у 
овим установама значајни за развој љубави музике код деце млађег узраста и да могу 
значајно утицати на одлуку о похађању ваљевске музичке школе. 

 У извештају за школску 2001-2002.годину истакнут је репертоар хора који је 
наступио на Мокрањчевим данима. Хор је изводио Шесту руковет Стевана 

Стојановића Мокрањца, Девето коло Јосифа Маринковића, Mattona mia carra Орланда 
ди Ласа, Нема ‘леба Војислава Илића и Ој девојко беснице Душана Максимовића. На 
основу чињенице да је четири од пет композиција припада репертоару националне 

музике, види се неговање љубави према композицијама домаћих аутора. 
Важно је истаћи да су пијанисти дали свој допринос на свим симпозијумима, 

изложбама и књижевним вечерима у граду. На састанцима актива се расправљало о 
разним темама попут пијанистичке технике, педализације и рада на рационалном 
вежбању. Све ово је спровођено у циљу унапређења наставе. Велики број јавних 

наступа дувачког одсека одржан је за културне потребе града Ваљева попут отварања 
изложби, књижевних вечери и разних предавања. Шеф гудачког одсека је констатовала 

да је камерни гудачки састав у потпуности заживео, а у извештајима о раду оркестра 
хармоника почетком овог века наглашава се да су ученици радо долазили на пробе, 
владала је лепа атмосфера захваљујући задовољству које доноси групно музицирање.  

 Од почетка XXI века организован је велики број концерата, стога је концертна 
делатност изузетно богата и указује да се улога музике у граду повећава и да се 

културни идентитет града знатно обогаћује.  Ученици учествују на бројним 
такмичењима у земљи и иностранству и остварују изузетне резултате. 

У септембру 2018. године при школи се отвара и издвојено одељење у Мионици. 

Ученици клавира, хармонике, виолине, виолончела, гитаре, флауте и кларинета имали 
су значајне јавне наступе у Мионици и Ваљеву, а остварили су и одличне резултате на 

такмичењима.  



Добар педагошки рад и посвећеност професора ваљевске музичке школе 

показују и награде Удружења педагога које су добили следећи професори: Зоран Ракић, 
Миомир Симоновић, Нада Јовановић и Сузана Радовановић-Перић. Професори школе 

указују на то да су у својој средини преко шездесет година током којих су успели да 
развију сталну потребу за уметничком музиком, образују десетине професионалних 
младих музичара и поетски наглашавају: „успели смо да створимо једну малу, домаћу 

музичку сцену – чиме смо доказали да смо једна од главних асоцијација за уметнички 
живот у нашем граду”. Мисија школе је: „Окупљамо и усмеравамо таленте, 

омогућавамо им квалитетно образовање, развијамо уметнички дух у средини у којој 
живимо!“. У овој реченици се огледа све оно што се види и кроз јавну презентацију 
школе у медијима, текстове о школи или пак медијско представљање запослених. Мото 

школе је у складу са свим претходно написаним: „Музиком негуј човека у себи! “. 
 Изузетно је важно што професори ваљевске музичке школе успевају да 

паралелно развијају педагошку и извођачку делатност, чланови су ансамбала и 
руководе школским ансамблима, стога на добар начин утичу на развој свести ученика о 
бављењу музиком и константно их наводе на размишљање о истој. Осим на свест 

ученика, они својим деловањем свакако утичу и на слушаоце града Ваљева. Ефекат 
наставникових музичких ангажовања повезује се са утицајем самих предавања у школи 

и она се испостављају као обликујућа за перцепцију музичке креативности у учионици.  
Уколико имамо у виду да је главна професионална мисија школе развијање 

културне понуде града кроз покретање и реализацију репрезентативних музичких 

садржаја, онда се може закључити да је егзистирање четири фестивала значајан 
допринос и показатељ важности Музичке школе Живорад Грбић за развијање музичког 

живота Ваљева. 
У Ваљеву је 1999. године одржан Први фестивал флаутиста у Музичкој школи 

Живорад Грбић у Ваљеву и из године у годину бележи се све већи број учесника и 

њихови одлични резултати на задовољство организатора, домаћина и гостију. Покретач 
фестивала је Тахир Куленовић, истакнути уметник и професор Факултета музичке 

уметности у Београду и Музичке школе Живорад Грбић, које је желео да се овај 
фестивал одржава баш у Ваљеву, у граду богате историје и културе. 

У Музичкој школи Живорад Грбић организују се још три такмичења: гитарско 

такмичење Варт од 2009. године и од 2015. године фестивал хорова Хорфест и 
фестивал гудача Златне степенице. Иницијатор гитарског такмичења је професор 

Драган Николић. Професор мр Снежана Стевановић је иницијатор фестивала гудача 
Златне степенице. Дејан Михаиловић је био главна инспирација за гудачки фестивал и 
организатори наводе да је сам фестивал „реализација жеље професора Дејана 

Михаиловића за постојањем такмичења гудача, чији ће првенствени циљ бити 
препознавање талентованих младих гудача и њихово систематско праћење и 

усавршавање“. Назив збирке минијатура за младе виолинисте Златне 
степенице Живорада Грбића, a требало би нагласити да је изузетно важно што 
ваљевска музичка школа организује гудачки фестивал, имајући у виду да школа носи 

име виолинисте Живорада Грбића и веома је инспиративно за ученике школе и све 
учеснике што такмичење носи назив по једној од Грбићевих збирки композиција.  

Рад ваљевских хорова био је главни подстицај за организовање Хорфеста чији 
су идејни творци професори Вања Урошевић и Николина Нинић. Године 2015. 
реализован је концерт Сусрети ваљевских хорова, који је наредне године прерастао у 

фестивал републичког нивоа на коме се такмиче хорови различитих категорија и 
узраста. У ваљевским медијима је констатовано да је циљ Музичке школе Живорад 

Грбић да овим фестивалом укаже на квалитет хорског певања у Ваљеву, али и на значај 
неговања овог жанра у савременом музичком животу земље. Ова идеју су подржали 



водећи педагози и диригенти из Србије, међу којима је и професор Факултета музичке 

уметности – Драгана Јовановић, диригент хора Collegium musicum. Јовановићева је била 
и председник жирија Хорфеста. Закључује се да су овакви програми унапредили 

позицију ваљевске музичке школе у Србији. 
Од бројних успешних пројеката ваљевске музичке школе, важно је истаћи њен 

први међународни пројекат на пољу уметничке музике. Наиме, опера Дидона и 

Енеј Хенрија Персла премијерно је изведена 21. септембра 2018. године у ваљевском 
Центру за културу. Захваљујући сарадњи две школе – Музичке школе Живорад 

Грбић из Ваљева и Гимназије Ширен из Пфафенхофена – опера је паралелно 
припремана и маестрално изведена. Солисти и хор из Ширена и гудачки 
оркестар Феникс из Ваљева, руководиоца мр Снежане Стевановић, на одличан начин су 

извели драгуљ барокне опере, са посебним акцентом на аутентично тумачење. 
Диригент је доктор музикологије Стефан Даубнер, а његова интерпретација је 

одушевила многобројну публику. Сви солисти су на упечатљив начин приказали своје 
улоге, а изузетно тумачење опере, сјајно музицирање и одличан укупан утисак код 
публике у препуној сали Центра за културу, не би били могући без гудачког 

оркестра Феникс чији музичари су показали да имају одговарајући приступ литератури 
барокног стила. Опера пријатељства показала је изузетну компатибилност музичког и 

сценског аспекта, а самој опери је дат лични печат. Овације публике и огромно 
одушевљење на крају опере резултирало је заједничком изведбом Бетовенове Оде 
радости на сцени, чиме је на симболичан начин овековечено заједништво, 

пријатељство, љубав и слављење музике и живота. 
На основу свега наведеног може се закључити да рад музичке школе значајно 

утиче на развој музичког живота Ваљева. Мноштво концерата, фестивала, 
професионална ангажованост наставника школе и присуство ученика на свим 
значајнијим културним догађајима потврђују претходно наведену тезу. Континуирани 

развој камерног музицирања у школи дешава се и до данашњих дана, а професори 
школе учествују у афирмисању те врсте музицирања путем активности у сопственим 

ансамблима. На тај начин они развијају музичку креативност код ученика и утичу на 
развој љубави према музици и код осталих становника Ваљева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Живорад Грбић (1892–1954) 

 

Живорад Грбић је рођен 19. септембра (по старом календару 6.) 1892. године од оца Стојана и 

мајке Милице (рођене Ковачевић). Стојан Грбић био је каменорезац, а Милица је била 

домаћица. Грбићи су пореклом Личани, а у Ваљево су се доселили у другој половини 

деветнаестог века. Историчар Дејан Поповић пише да је Грбић био изузетан, „са одличном 

меморијом, веселе природе и негде у животном добу од десетак година први пут се упознао са 

виолином. Ко му је био први учитељ инструмента, остало је непознато“.  

 Године 1903. као одличан ђак уписао се на Богословију Светог Саве у Београду. 

Наставници црквеног и хорског певања били су му Стеван Стојановић Мокрањац и млади 

виолиниста Јован Зорко. Према правилнику школе, сваком другом ученику дата је виолина на 

коришћење, али је Грбић није добио. Грбићева кћерка Зорана Грбић Хорват, у интервјуу са 

Поповићем, навела је да је њен отац после часова, а понекад и ноћу одлазио на таван изнад 

интерната и вежбао инструмент. Може се закључити да је Грбићева истрајност у вежбању, без 

обзира на околности, показатељ његове огромне љубави према музици, која се касније 

рефлектовала на успешан педагошки рад. 

 Након завршетка Богословије, у периоду 1912–1914 радио је као практикант архивар у 

Ваљевском Окружном начелству, а 1914. године се запослио у Гимназији у Ваљеву, где је био 

хонорарни наставник музике и певања. Након Првог светског рата Грбић је добио стипендију 

од Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, напустио родни град и отишао у Праг. У то време, 

Праг је био један од центара европске музичке сцене, а Грбић је уписао студије виолине на 

Прашком конзерваторијуму. Виолину је студирао код професора Јиндриха Фелда, познатог као 

строгог педагога. Студије је завршио са високим оценама, а једну годину (1923-24) провео је 

студирајући упоредо и на одсеку композиције.  

 Након завршетка школовања, у Ваљеву започиње свој педагошки рад као професор 

музике. У Ваљевској гимназији учио је бројне генерације у периоду од 1926. до 1935. године, а 

кратко време је био наставник на Богословији у Сремским Карловцима. Маја месеца 1929. 

године одржан је концерт на Коларчевом универзитету, а ђачки мешовити хор сачињен од 

најбољих ваљевских гимназијалаца извео је Милојевићеву Звезду и Мокрањчеву Осму руковет. 

Милоје Милојевић је том приликом у дневном листу Политика написао чланак пун похвала за 

рад Живорада Грбића – што је свакако утицало да се ваљевски виолиниста неколико година 

касније досели у Београд. У Београд се преселио 1935. године и почео да ради као наставник 

музике у Учитељској школи, а две године касније прелази у Средњу музичку школу при 

Музичкој академији. Једно време био је управник дома за ратну сирочад Саша и Тамара, где се 

бавио виолинском педагогијом и музички је образовао ученике. Многи ученици из те установе 

су постали значајни музичари, а један од њих је виолиниста Трипо Симонути.  Године 1945. 

постао је ванредни професор за виолину на Музичкој академији, на којој ради до смрти 1954. 

године. У том периоду изабран је и за сталног члана Музиколошког института.  

   Осим педагошког рада, Живорад Грбић се бавио и проблематиком инструктивне 

литературе за виолину и објавио одређена издања из те области: Скале за виолину (у сарадњи 

са професором Лазаром Марјановићем), Техника гудала и Школа за виолину О. Шевчика, Етиде 

Волфарта и Кeјсера, као и збирку виолинских композиција југословенских аутора Златне 

степенице у три тома. Посвећеност педагошком раду и љубав према музици и виолине увиђа се 

на основу овог сегмента Грбићеве делатности. Написао је неколико комада за виолину и 



клавир, стога се доказао и као композитор. Објављена дела су Интродукција и Рондо, Коло и 

Невестина песма. Дела Живорада Грбића и данас се повремено изводе.  

 Умро је 8. фебуара 1954. године у Београду. Смрт га је затекла на дужности продекана 

Музичке академије. Душан Плавша истиче: „Веома је важно нагласити да је Живорад Грбић 

увек, за разлику од многих музичких педагога, највећу подршку посвећивао музичком 

васпитању најмлађег музичког нараштаја. Остајући доследан освештаном правилу музичке 

педагогије да правилан и постепен развој једног уметника непосредно зависи од темеља које је 

он стекао у најранијој младости, Живорад Грбић је много труда уложио да осветли нека 

најбитнија питања у вези са музичким васпитањем деце и омладине“.   

 

 

мср Тијана Читаковић, музиколог 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   СЕПТЕМБАР 

 

1. IX  

- Почетак нове школске године. 

9. IX  

- Берза уџбеника.  

- Интервју директора школе, мр Сузане Радовановић Перић, и помоћника директора, 

проф. Тијане Читаковић на Телевизији Марш, о почетку школске године, берзи 

уџбеника и библиотеци школе. 

 

11. IX 

- Организован је семинар „Добра постура у служби културе тела“, реализатори: 

Љиљана Катунац, струковни физиотерапеут, (Центар за корекцију деформитета кичме 

„Физиобаланс“) и Наталија Јовић, сертификовани  наставник Александер технике и 

дипломирани флаутиста (МШ „Марко Тајчевић“, Удружење БМРА). 

 

 

 



 

12. IX 

- Почетак усељавања библиотеке и нототеке у коме су учествовали ученици Анастасија 

Радовановић, Ђурђа Пејдић, Кристина Степановић и Душан Милосављевић, и проф. 

Тијана Читаковић, школски библиотекар, нототекар и медијатекар. 

 

14. IX 

- Седница Наставничког већа. 

15. IX 

- Наступ Интермецо квартета, чија је чланица проф. Милена Мартинов Стојковић, на 

отварању Битеф Интернационалног позоришног Фестивала у ЈДП-у. Ту је први пут 

говорио нови шеф делегације Европске Уније у Србији.  



 

23. IX 

- Отворен је позив за упис у Музичко забавиште. 

27. IX 

- Етномузиколошка секција, под менторством проф. Милене Урошевић, наступила је у 

Бранковини на манифестацији Љубини дани, у организацији Матичне библиотеке 

Љубомир Ненадовић. 

 

- Организован је семинар „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу“, реализатор: Гордана Миловановић. 



 

ОКТОБАР 

 

6. X 

- Андрија Мирковић, професор кларинета, успешно је положио пријемни испит за 

докторске студије на Факултету музичке уметности у Београду, на Катедри за камерну 

музику. Честитамо колеги, уверени да ће овај битан корак у његовој професионалној 

каријери дати велики допринос квалитету целе наше школе, а нарочито извођачком 

стилу наших ученика. 



 

- Наступ Интермецо квартета, чија је чланица проф. Милена Мартинов Стојковић, на 

отварању изложбе и трибине у Народној библиотеци, под називом „Сети се и реагуј“, 

посвећена холокаусту. 

7. X 

- У Културном центру у Лајковцу, 7. октобра одржан је концерт ,,Јесења музичка бајка“ 

у оквиру Дечје недеље. Наступили су ученици из класа: Јелене Бранковић (хармоника), 

Цвијетина Трифковића (гитара), Милене Броћовић (виолина), Биљане Максимовић 

(клавир), а хор је припремила професорка Теодора Дамњановић. Први пут наступио је 

нови члан колектива пијаниста Никола Тодоровић у улози корепетитора.     

   



 

 

 



- Концерт ученика издвојеног одељења у Мионици у оквиру обележавања Дечје 

недеље. 

 



 

- Чланице Библиотечке секције, ученице Марија Малиџан (I разред СМШ), 

Анастасија Радовановић (II разред СМШ), Тедора Радовић (III разред СМШ) и 

њихова менторка, проф. Тијана Читаковић, успешно су реализовале 

презентацију „Значај композиторки у развоју српске уметничке музике“, и уз 

подршку педагога школе, Виолете Огњеновић, започеле инспиративно 

указивање на женски допринос култури и уметности у Србији, кроз 

елиминисање родних стереотипа и укључивање жена као примера значајних 

историјских личности. Говориле су о Љубици Марић, Мирјани Живковић и 

Исидори Жебељан. 

 



 

8. X  

- Мој први концерт бр. 1 (емитован на Телевизији Марш) – у оквиру обележавања Дечје 

недеље. 

 

9. X  

- Мој први концерт бр. 2 (емитован на Телевизији Марш) – у оквиру обележавања Дечје 

недеље. 
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10. X  

- Марија Обрадовић, ученица другог разреда СМШ, из класе проф. Радице Ђедовић, 

наступила је на концертном подијуму уз пратњу камерног оркестра Словеначке 

филхармоније у сјајном амбијенту Барочне дворане у Радљовици (Радљовишна 

Грашчина). Марија је полазник ЕМАРС програма намењеног младим музичким 

талентима на нивоу Европе (Словенија) и на концерту је наступила у завршници 

овогодишње реализације програма као један од финалиста. Ово јој је трећи наступ са 

овим респектабилним ансамблом, а школа јој жели још мноштво оваквих 

професионалних искустава. 

 

15. X  

- Анђелка Драгић, ученица првог разреда СМШ, из класе проф. Луке Јездића, у 

конкуренцији од 460 кандидата, изабрана је за овогодишњег стипендисту Фондације 

Дивац која ће поред Анђелке финансирати још 92 деце на нивоу земље. 

Анђелка је била ђак генерације ОМШ за школску 2020/2021. годину и добитник 

значајних признања на бројним међународним такмичењима, те нас чињеница да је и 

Фондација Дивац препознала њен квалитет само додатно учвршћује у вери да ваљевска 

музичка школа негује изузетну децу. 

 



16. X  

- „Једна сасвим посебна субота, са посебном децом и њиховом музиком у сасвим 

посебном ресторану, уз посебне госте и дивну услугу са посебном жељом. Да се усрећи 

једна сасвим посебна девојчица која се зове Софија Васиљевић. Захваљујемо се људима 

који су подржали акцију наших средњошколаца. Власници ресторана „Тајна“, госпођи 

Јелени Костић, клавирштимеру Мићи Васиљевићу, ваљевским порталима, медијима и 

свим добрим људима који су послали смс са садржајем 935 на 3030. Настављамо у истој 

боји са истим оптимизмом…“ – директор школе, мр Сузана Радовановић Перић 
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17. X  

- Изванредан успех Тине Петровић, ученице првог разреда СМШ, из класе проф. 

Ангелине Новаковић, на Интернационалним сусретима виолиниста у Сремским 

Карловцима, која је уз клавирску сарадњу проф. Ане Пејовић, освојила прву награду у 

својој категорији са освојених 98 поена. 

25. X 

- - Интерни час ученика флауте из класе проф. Мине Чкојић, уз клавирску сарадњу 

проф. Николе Тодоровића. 

29. X  

Концерт виолиниста Сонатни интермецо из класа проф. мр Снежане Стевановић и 

проф. Ангелине Новаковић у Модерној галерији. Професори Ана Пејовић и Милош 

Јакшић били су клавирски сарадници. 
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- Интерни час ученика из класе проф. Слободанке Васиљевић Љујић. 

- Школски библиотекар, нототекар и медијатекар, проф. Тијана Читаковић, 

присуствовала је Саветовању школских библиотекара Подружнице Колубарског 

округа у Музеју завичајних писаца. Реализаторке су биле Слађана Маријанац, 



председница Подружнице Колубарског округа и Ружица Дамњановић, 

дипломирани библиотекар Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВЕМБАР 

 

1. XI  

- Седница Наставничког већа. 

3. XI 

- Интерни час класе проф. Јелене Мирковић. 

4. XI 

- Марија Обрадовић, други разред СМШ из класе проф. Радице Ђедовић, освојила је 

Прву награду у Загребу на Седмом међународном натјецању флауте – Ареа.  
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- Интерни час ученика из класе проф. Душице Тимотић. 

 

 



5. XI 

- Анђела Мишић, ученица трећег разреда гитаре у СМШ (класа: проф. Драган 

Николић), на међународном онлајн такмичењу Guitar United Fest, одржаном у Сарајеву, 

освојила је прво место са остварених 86 поена. 

- Интерни час ученика из класе проф. Милене Мартинов Стојковић, уз клавирску 

сарадњу проф. Ане Пејовић. 

 

-Интерни час ученика из класе проф. Ивана Митровића. 

 

8. XI 

- Интерни час ученика из класе проф. Луке Јездића. 

 

 



9. XI 

- Концерт добродошлице и свечано отварање библиотеке и нототеке школе.  
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11. XI 

- Зумирање – Школовање у иностранству – разговор директорке школе, мр Сузане 

Радовановић Перић, и Софије ди Соме, Драгана Средојевића, Саре Милетић, Матеје 

Зупана, Галине Ђорђевић и Ивана Стојилковића.  

 

-Новинарска секција, под менторством проф. Ане Миљковић, обележила је годишњицу 

рођења Достојевског. 

 



12. XI 

- Миливој Јовановић, ученик првог разреда СМШ, из класе проф. Ангелине Новаковић, 

освојио је прву награду (97 поена) на Смотри музичких талената у Сремским 

Карловцима. Клавирски сарадник била је проф. Ана Пејовић. 
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15. XI 

- Интерни час ученика из класе проф. Луке Јездића. 

18. XI 

- Концерт гитаристкиња Анђелке Драгић (први разред СМШ, класа: проф. Лука Јездић) 

и Анђеле Мишић (трећи разред СМШ, класа: проф. Драган Николић) у Ваљевској 

гимназији. 
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- Интерни час ученика из класе проф. Александре Миливојевић Јоцић. 

19. XI 

- Огледни час Одсека општеобразовних предмета – Пријави се, учествуј  и победи,  

 

22. XI 

- Интерни час ученика флауте из класе проф. Мине Чкојић, уз клавирску сарадњу проф. 

Сање Кнежевић Гавриловић. 

- Интерни час ученика из класе проф. Ангелине Новаковић. 

23. XI 

- Васил Милић, ученик другог разреда ОМШ из класе проф. Јелене Мирковић, освојио 

је другу награду (88 бодова) на Међународном такмичењу одржаном онлајн у Битоли 

(Северна Македонија). 

- Интерни час ученика виолине из класе проф. Љиљане Јовановић, уз клавирску 

сарадњу проф. Милоша Јакшића. 

 



 

25. XI 

- Концерт Николе Тодоровића – једног од најуспешнијих српских пијаниста младе 

генерације, некадашњег ученика генерације, а садашњег професора наше школе.  
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26. IX 

- Интерни час ученика из класе проф. Слободанке Васиљевић Љујић. 

- Интерни час ученика из класе проф. Нађе Петровић. 

- На огледном часу одржаном у великој сали школе са почетком у 12 часова 

присуствовали су професори и ученици са одсека певача и дувача. Тема огледног часа 

била је „Техника дисања и кружно дисање“. 

 

29. XI 

- Огледни час Гудачког одсека – Музичка изражајност – учење и подстицање 

експресије код малих виолиниста, реализатор: проф. Ангелина Новаковић. 

 



-У свечаној сали наше школе одржана је едукативна радионица Како се слуша џез у 

организацији Удружења музичара џеза, забавне и рок музике Србије. Радионицу су 

водили Иван Илић и Васил Хаџиманов уз учешће студената Одсека за џез и популарну 

музику Факултета музичке уметности у Београду. као гост концерта наступио је и 

професор гитаре Цвијетин Трифковић. 

 

 

 

 



 

-Концерт ученика наше школе Флаута увек и свуда… у Народном музеју Ваљево 

 



 

-Интерни час ученика из класе проф. Милене Степановић. 

30. XI 

- Интерни час ученика клавира из класе проф. Славице Рајевац.  

     



 

 

-Интерни час ученика из класе проф. Ивана Рабасовића. 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. XII 

- Интерни час ученика из класе проф. Милоша Поповића. 

2. XII 

- Интерни час ученика са Одсека гитаре. 

3. XII 

- Огледни час Гитарског одсека – Педагошко инструктивна и техничко 

инструментална улога Етида у развоју гитаристичке технике. 



 

 

-Концерт ученика наше школе Флаута увек и свуда… у Народном музеју Ваљево 

 

-Интерни час ученика из класе проф. Нађе Петровић. 

-Интерни час ученика из класе проф. Оливере Симић. 

4. XII 

- Отварање 13. Ваљевског фестивала гитаре – ВАРТ и концерт Traces of Flamenco 

(учествовали су Драган Николић, Цвијетин Трифковић, Илија Маџаревић и Бранко 

Поповић). 
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-На међународном Черни фесту, одржаном у Центру за музику и културу Мелодија, у 

организацији Музичке школе Марко Тајчевић Лазаревац и Градске општине Лазаревац, 

наши ученици остварили су следеће резултате: 

Симон Бојичић, први разред СМШ, класа: проф. Димитрије Томић – прва награда 

(97,00 бодова) 

Марија Малиџан, први разред СМШ, класа: проф. Иван Митровић – прва награда (97,00 

бодова) 

5. XII 

- Завршен је 13. ВАРТ, а наши ученици и професори су остварили следеће резултате: 

Анђела Мишић, 3. разред СМШ, класа: проф. Драган Николић  

Прва награда, 97 поена, Лауреат за Средњу школу 

Угљеша Теодоровић, 4. разред ОМШ, класа: проф. Милош Поповић   

Прва награда, 94 поена, победник категорије 

Анђелка Драгић, 1. разред СМШ,класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда, 93 поена 

Лука Матијашевић, 2. разред ОМШ, класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда, 93.5 поена 

Калина Јовановић, 2. разред ОМШ, класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда, 93.5 поена 

Наум Максимовић, 2. разред ОМШ,класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда - 90.5 поена 

Душан Радовановић, 3. разред ОМШ,класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда - 91.5 поена 

Димитрије Марковић, 3. разред ОМШ,класа: проф. Лука Јездић 

Друга награда - 85 поена 

Филип Ђокић, 4. разред ОМШ,класа: проф. Лука Јездић 

Друга награда - 84 поена 

Наталија Вуковић, 2. разред ОМШ,класа: проф. Милош Поповић  

Друга награда- 87 поена 

Миња Штулић, 2. разред, класа: проф. Милош Поповић  

Прва награда, 91 поен 

Најуспешнији педагог такмичења: 

професор Драган Николић 
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9. XII 

- Интерни час ученика из класе проф. Душана Марковића. 

- Интерни час Одсека хармонике. Наступали ученици из класа професора: Душице 

Тимотић, Славише Јездимировића, Владимира Обрадовића, Сретена Недића и Николе 

Јанковића.Након интерног часа присутним родитељима и ученицима одржана 

промоција рада одсека хармонике у средњој музичкој школи. 



 

 



-Интерни час ученика из класе проф. Милене Урошевић и проф. Милоша Поповића – 

ИО Мионица. 

 



10. XII 

- Народни Музеј Ваљево је свечаном академијом обележио 70 година успешног рада и 

постојања. Музички сегмент академије креирали су и интерпретирали ученици и 

професори наше школе: 

Девојачки хор СМШ 

диригент: проф. Милица Степановић Баба-Милкић 

солиста: Теодора Радовић, вокал, ученица трећег разреда СМШ 

Камерни гудачки оркестар Феникс 

диригент: мр Снежана Стевановић 

клавир: Андрија Танасковић, ученик првог разреда СМШ 

Етномузиколошка секција школе 

ментор: проф. Милена Урошевић 

Поп секција школе 

ментор: проф. Бојан Величковић 

Дуо виолина 

мр Снежана Стевановић – професор 

мр Сузана Радовановић Перић – директорка школе 

„Честитамо колективу Народног Музеја Ваљево овај леп јубилеј, вишеструко значајан 

за целокупну културу и историју Ваљева, захваљујемо се редитељу свечане академије, 

глумици Ангелини Лукић на позиву за учешће и реализацију музике у програму, и 

наравно као организаторима и осталим учесницима овог сјајног дешавања, честитамо 

свим нашим ученицима и професорима на жељи, таленту и професионализму који су 

МШ Живорад Грбић представили у једном другачијем светлу (сенци), али једнако 

атрактивном, ефектном и квалитетном, и врло, врло важном. Браво!“ – мр Сузана 

Радовановић Перић. 

 



-Концерт ученика дувачког одсека СМШ у Модерној галерији Ваљево. 
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-Угледни час Клавирског одсека – Педагогија као природан процес и појава – приказ 

књиге „Прилог музичкој педагогији“ Миланке Мишевић. 

 

12. XII 

- Изузетан успех ученика на теоретичара на 29. Републичком такмичењу из солфеђа и 

теоретских предмета (4.-5, 12. децембар 2021.) у Београду (одржаном онлајн). 

Солфеђо 

Класа: проф. Јадранка Обрадовић 

1. Марија Обрадовић, други разред СМШ – прва награда – 100,00 поена 

2. Маша Живковић, четврти разред СМШ – прва награда – 100,00 поена 

3. Теодора Радовић, трећи разред СМШ – прва награда – 95,33 поена 

4. Андрија Танасковић, други разред СМШ – трећа награда – 88,66 поена 

Класа: проф. Божана Дивац 

1. Анка Стошић, први разред СМШ – друга награда – 90,33 поена 

Теорија музике 

Класа: проф. Јадранка Обрадовић  

1. Елена Весић, трећи разред ОМШ – прва награда – 100,00 поена 

2. Вишња Милиновић, трећи разред ОМШ – прва награда – 100,00 поена 

3. Милица Обрадовић, трећи разред ОМШ – прва награда – 100,00 поена 

4. Калина Филиповић, трећи разред ОМШ – прва награда – 100,00 поена 



5. Новак Ђокић, четврти разред ОМШ – прва награда – 98,00 поена 

6. Марија Крстајић, четврти разред ОМШ – прва награда – 97,00 поена 

7. Марија Обрадовић, други разред СМШ – прва награда – 96,00 поена 

8. Нина Ђоковић, четврти разред ОМШ – прва награда – 94,00 поена 

9. Магдалена Лазић, четврти разред ОМШ – друга награда – 82,00 поена 

Класа: проф. Вања Урошевић 

1. Исидора Лукић, четврти разред ОМШ – прва награда – 100 поена 

2. Дуња Максимовић, пети разред ОМШ – прва награда – 100 поена 

3. Николија Кулинчевић, шести разред ОМШ – прва награда – 98,00 поена 

4. Неда Стојаковић, четврти разред ОМШ – прва награда – 97,00 поена 

5. Николина Малешевић, четврти разред ОМШ – прва награда – 94,00 поена 

6. Наум Максимовић, други разред ОМШ – прва награда – 93,00 поена 

7. Јулијана Лукић, пети разред ОМШ – друга награда – 89,00 поена 

Класа: проф. Божана Дивац 

1. Анђелка Драгић, први разред СМШ – прва награда – 99,00 поена 

2. Анастасија Радовановић, други разред СМШ – трећа награда – 87,00 поена 

Класа: проф. Теодора Дамњановић 

1. Елена Максимовић, трећи разред ОМШ – прва награда – 100,00 поена 

Хармонија и Музички облици (12.12.2021.) 

Категорија: Хармонија II СМШ 

Класа: проф. Тамара Милосављевић 

1. Душан Милосављевић - прва награда, 100,00 поена 

2. Марија Обрадовић - прва награда, 99.50 поена 

3. Ђурђа Пејдић – прва награда, 95.50 поена 

4. Анастасија Радовановић – прва награда, 90.50 поена 

Категорија: Хармонија III СМШ 

Класа: проф. Тамара Милосављевић 

1. Кристина Степановић – прва награда, 98 поена 

Категорија: Хармонија IV СМШ  

Класа: проф. Тамара Милосављевић 



1. Сара Да Ролд – прва награда, 98 поена 

2. Маша Живковић – прва награда, 96.50 поена 

3. Тамара Ристановић – прва награда, 95.50 поена 

Класа: проф. Дражен Кујунџић 

1. Никола Аранђеловић – прва награда, 95.50 поена 

Категорија: Музички облици II СМШ 

Класа: проф. Тамара Милосављевић 

1. Душан Милосављевић – прва награда, 100 поена 

2. Ђурђа Пејдић – прва награда, 96 поена 

3. Димитрије Михаиловић – прва награда, 91 поен 

Категорија: Музички облици III СМШ 

Класа: проф. Тамара Милосављевић 

1. Кристина Степановић – прва награда, 97 поена 

Категорија: Музички облици IV СМШ 

Класа: проф. Тамара Милосављевић 

1. Тамара Ристановић – прва награда, 94 поена 

2. Сара Да Ролд – прва награда, 92 поена 

3. Маша Живковић – прва награда, 91 поен 
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14. XII 

- Наши флаутисти су остварили изузетне резултате на међународним такмичењима у 

Италији и Србији. 

16.th Ars Nova International Music Competetion - Трст  

Марија Обрадовић, 2. разред СМШ (класа: проф. Радица Ђедовић) 

Прва награда, 98 поена - Лауреат категорије 

Тара Љујић. 4. разред ОМШ (класа: проф. Слобданка Васиљевић Љујић) 

Друга награда, 93 поена 

 

 

Међународно такмичење дувача  "Даворин Јенко" - Београд 

Марија Обрадовић, 2. разред СМШ (класа: проф. Радица Ђедовић) 

1. Прва награда, 100 поена 

Тара Љујић, 4. разред ОМШ (класа: проф. Слобoданка Васиљевић Љујић) 

Прва награда - 99 поена 

Искра Ђуровић, 4. разред ОМШ (класа: проф. Слободанка Васиљевић Љујић) 

Друга награда - 92.25 поена 

Милица Миловић, 5. разред ОМШ (класа: проф. Слободанка Васиљевић Љујић) 

Друга награда - 92.25 поена 

Анастасија Карадаревић, 6. разред ОМШ (класа: проф. Слободанка Васиљевић Љујић) 

Друга награда - 94 поена 

Лена Топаловић, 6. разред ОМШ (класа: проф. Слободанка Васиљевић Љујић) 

Друга награда - 93.25 поена 

 

Честитке нашим златним девојкама, њиховим професоркама и клавирском сараднику, 

проф. Сањи Кнежевић Гавриловић на сјајним резултатима! 

 



-Интерни час соло певача. 

-Интерни час ученика из класе проф. Мине Чкојић – ИО Мионица. 

 

 

 

15. XII 

-Директорка школе, мр Сузана Радовановић Перић и помоћник директора, проф. Тијана 

Читаковић похађале су онлајн семинар Концепт Државне матуре. 

 

16. XII 

-Интерни час ученика са Одсека гитаре. 

-Интерни час ученика хармонике из класе проф. Николе Јанковића и проф. виолине и 

камерне музике Николе Јанковића – ИО Мионица. 



 

17. XII 

- Интерни час ученика из класе проф. Драгана Николића. 

- Музиколог, мср Тијана Читаковић, реализовала је циклус јавних предавања у Фунги 

Арт Кафе-у. 



 

 

20. XII 

- Гостовање проф. Тијане Читаковић у Јутарњем програму ТВ Марш поводом 

изузетних резултата ученика наше школе на такмичењима и предстојећих активности 

школе. 

 

- Интерни час ученика из класе проф. Бојана Величковића. 

- Интерни час класа проф. Јелене Бранковић и проф. Милене Броћовић у КЦ Хаџи 

Рувим у Лајковцу. 



 

21. XII 

Састанак у Образовно-васпитном центру Браћа Недић у Осечини поводом отварања 

издвојеног одељења наше школе. На састанку су били присутни директор ОВЦ Браћа 

Недић, Зоран Петровић са сарадницима и директорка наше школе, мр Сузана 

Радовановић Перић са својим сарадницима.  



 

 

- Интерни час ученика из класе проф. Душице Тимотић. 

 

- Интерни час соло певача, певача српског традиционалног певања и камерне музике. 

Наступили су ученици из класа професорки Теодоре Пешев Ђурђевић и Милене 

Урошевић, уз клавирску сарадњу проф. Милоша Јакшића. 

 

 



22. XII 

- Новогодишњи концерт ученика ИО Мионица у Културном центру. 

 

-Интерни час ученика из класе проф. Марије Павловић и проф. Теодоре Дамњановић.  

 

 

 



23. XII 

- Признања са свих страна – прича о раду школе – за Телевизију Вујић говорила је 

помоћник директора школе, проф. Тијана Читаковић. 

 

-Јавни час Клавирског одсека. 

 

-Огледни час Одсека општеобразовних предмета Утицај рада тренера на развој 

самопоуздања, односно анксиозности код спортиста. 

 

-Интерни час ученика из класе проф. Димитрија Томића. 



-Концерт Вече Пјацоле трија Аморозо, који чине професорке наше школе: Александра 

Миливојевић Јоцић (виолина), Даница Крунић (виолончело) и Сања  Кнежевић 

Гавриловић (клавир), реализован је у Ваљевској гимназији. Проф. Тијана Читаковић је 

дала уводну реч о композитору и делима. 
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24. XII 



- Новогодишњи концерт Музичког забавишта, ментор: проф. Тамара Милосављевић. 

Гости концерта: Припремни разред и етномузиколошка секција школе, под 

менторством проф. Милене Урошевић. 

 

-Интерни час ученика из класе проф. Милене Мартинов Стојковић и проф. Павла 

Чанића. 

 

-Интерни час ученика из класе проф. Александра Томића – ИО Мионица. 



 

27. XII 

-Новогодишњи концерт ученика ИО Лајковац у сали Културног центра Хаџи Рувим. 
Концерт су, заједно са својим наставницима, припремили ученици из класа: Јелене 

Бранковић, Милене Броћовић, Цвијетина Трифковића и Биљане Максимовић. Наступ 

припремног разреда и хор девојчица припремила је Теодора Дамњановић. Виолинисте 

и хорове пратио је корепетитор – клавирски сарадник Никола Тодоровић. 

 

 



 

 



-Интерни час ученика из класа проф. Иване Стојановић, проф. Нађе Петровић и проф. 

Николе Тодоровића – ИО Мионица. 

 



28. XII 

- Наше ученице Анђелка Драгић (први разред СМШ, класа: проф. Лука Јездић) и 

Анђела Мишић (трећи разред СМШ, класа: проф. Драган Николић) учествовале су на 

Међународним такмичењима у Бања Луци (Република Српска) и у Пловдиву (Бугарска) 

и оствариле следеће резултате: 

UBUNTU GITAR FEST 2021 

Анђелка Драгић – прва награда, 95.2 поена 

Анђела Мишић – прва награда, 96.8 поена 

7 PLEVEN GUITAR FESTIVAL 

Анћелка Драгић, друга награда – 86.33 поена и ПРВА НАГРАДА ПУБЛИКЕ 

Анђела Мишић, друга награда – 84.33 поена и ПРВА НАГРАДА ПУБЛИКЕ 

Тим поводом гостовале су у Јутарњем програму ТВ Ваљево плус.  

 

-Концерт Новогодишњи времеплов 
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29. XII 

- Јавни час Дувачког одсека. 

- Тим Селфи (директорка школе мр Сузана Радовановић Перић, помоћници директора 

проф. Славиша Јездимировић и проф. Тијана Читаковић и педагог школе Виолета 

Огњеновић) завршили су Обуку запослених у основним и средњим школама за примену 

инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи. 

- На Међународном такмичењу Art champion (Вологда, Русија), Васил Милић, 2. разред 

ОМШ, из класе проф. Јелене Мирковић освојио је трећу награду.   

   

30. XII 

- Седница Наставничког већа. 

 



 

ЈАНУАР 

 

18. I 

- Зумирање 2 – Прве кризе у музичком образовању. 

 

27. I 

- Светосавски концерт. 

 



 



 

Текст је објављен на сајту Епархије ваљевске. 



 

 



29. I 

- У Београду, у Комбанк дворани, одржан је концерт регионалне Дечије филхармоније 

под називом Магија музике, а под диригентском палицом проф. Љубише Јовановића. Са 

поносом истичемо ученице наше школе које су својим извођачким умећем улепшале 

овај изузетан догађај: Анђелина Николић, трећи разред СМШ – виолончело, Тијана 

Павловић, трећи разред СМШ – виолончело, Емилија Крунић, шести разред ОМШ – 

виолончело, Јасмина Филић, шести разред ОМШ – виолончело, Калина Филиповић, 

трећи разред ОМШ – виолончело, Л 

енка Вуковић, други разред СМШ – виола, Јана Павић, трећи разред СМШ – виолина.  

 

31. I 

- Концерт проф. Ане Пејовић у Галерији АРТГЕТ у Београду. 

 

-На "Међународном такмичењу извођачке уметности ""Шёлковый путь"" (Русија, 

онлајн) Васил Милић, 2. разред ОМШ, из класе проф. Јелене Мирковић освојио је 

похвалу. 

     

 



ФЕБРУАР 

 

2. II 

- Наставници школе су похађали онлајн семинар Све о Државној матури. 

3. II 

- На ТВ Б92 емитована је репортажа новинарке Данијеле Довечер о Библиотеци и 

нототеци школе.  

 

 

 



4. II 

- Концерт пијанисткиње проф. Ане Пејовић. 
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7. II 

- Реализована је концертна радионица за ученике првог, другог и трећег разреда 

Образовно-васпитног центра Браћа Недић. Захваљујемо се домаћинима на срдачном 

пријему, интересовању, пажњи и подршци као и нашим ученицима који су убедљиво и 

надахнуто представили своје инструменте. Радионицу водиле директорка школе мр 

Сузана Радовановић Перић и проф. Тијана Читаковић. 



 

8. II 

- Реализована је едукативна радионица у ОШ Војвода Мишић у Пецкој. Захваљујемо се 

срдачним домаћинима, на челу са директором Слободаном Тодорићем, на 

добродошлици и указаној пажњи. Радионицу водиле директорка школе мр Сузана 

Радовановић Перић и проф. Тијана Читаковић. 

 



10. II 

- На Golden piano talents online competition наши ученици са Клавирског одсека 

остварили су следеће резултате:  

Виктор Перић, други разред ОМШ, класа: проф. Иван Митровић – друга награда, 84 

поена 

Васил Милић, други разред ОМШ, класа: проф. Јелена Мирковић – друга награда, 83,6 

поена. 

Честитамо! 

-Концерт ученика школе у Образовно-васпитном центру Браћа Недић у Осечини, а 

поводом промоције отварања издвојеног одељења у Осечини. „Изузетна посвећеност, 

заинтересованост и реакција присутних на музицирање наших основаца и 

средњошколаца потврдили су да је идеја да зазвучимо у још једном месту у близини 

Ваљева – идеја која није усамљена и нереална“, према речима директорке школе. 

Захваљујемо се званичницима Општине Осечина, руководству и колективу Образовно-

васпитног центра Браћа Недић, ОШ Војвода Мишић из Пецке, Народној библиотеци 

Осечина – на подршци, ангажовању и спремности да заједничким акцијама 

вишедеценијски сан деце са подручја општине Осечина претворимо у стварност. 

 

 



11. II 

- Пријемни испит ученика у Образовно-васпитном центру Браћа Недић у Осечини. 
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19. II 

- У сали Општине Лајковац организована је хуманитарна модна ревија под називом 

,,Живот је писта, једнака за све'“ како би се прикупила средства за помоћ жртвама 

насиља Удружења ХАЈР. У ревији су учествовали и ученици (садашњи и бивши) и 

наставници  наше музичке школе – ИО Лајковац. 

 

 



20. II 

- На 14. Клавирском такмичењу Славенски у Београду, наши ученици су остварили 

следеће резултате: 

Симон Бојичић, први разред СМШ, класа: проф. Димитрије Томић, I-1 награда (98,00 

поена) 

Ирина Старчевић, трећи разред ОМШ, класа: проф. Иван Митровић, II-1 награда (88,00 

поена) 

21. II 

- Концерт наших ученика флауте у МШ „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу. 

 

-Новинарска секција, под менторством проф. Ане Миљковић, обележила је Дан 

матерњег језика и годишњице рођења писаца рођених у фебруару – изложбама на 

паноу школе. 



 

23. II 

- Гостовање директорке школе, мр Сузане Радовановић Перић, и ученице Марије 

Обрадовић у Јутарњем програму Телевизије Ваљево плус, поводом предстојећег 

Међународног такмичења флаутиста Тахир Куленовић. 

 

-Огледни час ИО Лајковац одржан је у сали Општине Лајковац. Реализатори, 

наставнице Теодора Дамњановић и Јелена Бранковић, одабрале су тему ,,Анализа 

дечјих хорских композиција уз пратњу инструмента''. 



 

25. II 

Свечано отварање Међународних сусрета Тахир Куленовић и концерт Марије 

Обрадовић, флаута и Сање Кнежевић Гавриловић, клавир. 



 



 

27. II 

-Заокружен је фестивал флаутиста Тахир Куленовић. У Музичкој школи Живорад Грбић 

успешно су реализовани 24. Међународни сусрети флаутиста Тахир Куленовић. 

Пријављено је укупно 142 учесника из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, 

Словеније и Бугарске. Чланови жирија били су еминентни професори: Миомир 

Симоновић – Србија (председник жирија), Љубиша Јовановић – Србија, Лаура Леваи 

Аксин – Србија, Страшо Темков – Северна Македонија, Матеј Зупан – Словенија, 

Георги Спасов – Бугарска, Александар Буркерт – Србија, Слободанка Васиљевић Љујић 

– Србија и Ксенија Мијатовић Кором – Србија. Покровитељ фестивала је Град Ваљево. 

Фестивал је свечано отворен у четвртак, 24. фебруара, маестралним концертом 

флаутисткиње Марије Обрадовић, ученице другог разреда СМШ из класе проф. Радице 

Ђедовић, уз сјајну клавирску сарадњу проф. Сање Кнежевић Гавриловић. На програму 

су била дела Кванца, Карга Елерта, Гргина, Мартена и Бизеа. Фантастичне 

интепретације изузетно захтевних композиција класичне музике потврдиле су 

импресивно уметничко умеће Марије Обрадовић, која је била трострука апсолутна 

победница Међународних сусрета флаутиста Тахир Куленовић током претходног 

периода. Пре концерта, многобројној публици обратили су се директорка школе, мр 

Сузана Радовановић Перић, уметнички директор фестивала, мр Миомир Симоновић и 

Ненад Патијаревић, члан Градског већа задужен за културу.  

Током четири дана трајања фестивала показан је изузетан ниво извођаштва учесника, а 

организатори су поносни на традиционално велику посећеност и интересовање публике 

из државе и региона. Овогодишњем фестивалу додатни шарм је дао и изузетан поклон 

Еуропрома у виду слатких пакетића. Као и сваке године, породица Куленовић пружила 

је огромну подршку фестивалу и даровала новчану награду апсолутном победнику. 

У недељу, 27. фебруара, сусрети су свечано затворени проглашењем Лауреата и 

концертом најуспешнијих учесника. Директорка школе и уметнички директор 

фестивала уручили су награде следећим учесницима: 



- Лауреат за основну школу је Ива Вујанић, четврти разред ОМШ из класе проф. 

Александра Буркерта, клавирска сарадња: проф. Бисерка Маровић, МШ Коста 

Манојловић – Земун.  

- Лауреат за средњу школу је Јана Стојаковић, трећи разред СМШ, из класе проф. 

Александра Буркерта, клавирска сарадња: проф. Бисерка Маровић, МШ Коста 

Манојловић – Земун.  

- Лауреат за музичку академију је Сара Николић, друга година музичке академије 

– Академија уметности – Нови Сад, из класе проф. Лауре Леваи Аксин, 

клавирска сарадња: Филип Милисављевић. 

- Лауреат у категорији камерних ансамбала за основну школу је квартет флаута 

Славенски из класе проф. Маријане Јосиповић Мирковић, ОМШ Јосип 

Славенски Нови Сад.  

- Лауреат у категорији камерних ансамбала за средњу школу је ансамбл 

Флаутисимо, који су припремили педагози: Зорана Матић, проф. флауте, 

Александар Буркерт, проф. флауте, Магдалена Ранчић, проф. контрабаса,  а 

ученици су из школа: МШ Коста Манојловић – Земун, МШ Живорад Грбић 

Ваљево, МШ Јосиф Маринковић Београд, МШ Петар Кранчевић Сремска 

Митровица, МШ Стеван Мокрањац Пожаревац. 

- Јана Стојаковић, некадашња ученица ваљевске музичке школе, је Свеукупни 

Лауреат Сусрета и добитник новчане награде породице проф. Тахира 

Куленовића.  

- Најбољи педагог је проф. Александар Буркерт из МШ Коста Манојловић Земун 

и ОМШ Владимир Ђорђевић – Београд, а најбољи клавирски сарадник је проф. 

Бисерка Маровић из МШ Коста Манојловић Земун и МШ Петар Кранчевић – 

Сремска Митровица.  

Из МШ Живорад Грбић учествовало је укупно 23 ученика који су освојили 13 првих 

награда, 9 других и 1 трећу награду. Два камерна ансамбла, Сирингс и Пиколо, у 

категорији основних школа, из класе проф. Слободанке Васиљевић Љујић освојила су 

прву награду.  

Ученице које су освојиле прву награду из класе проф. Слободанке Васиљевић 

Љујић: 

1. Бурмаз Ана, први разред ОМШ, 96,33 поена 

2. Бурмаз Дуња, први разред ОМШ, 95,17 поена 

3. Љујић Тара, четврти разред ОМШ, 98,00 поена 

4. Топаловић Лена, шести разред ОМШ, 95,00 поена 

5. Степановић Кристина, трећи разред СМШ, 96,43 поена 

Ученици који су освојили прву награду из класе проф. Мине Чкојић: 

1. Тодорић Страхиња, први разред ОМШ, 96,00 поена 

2. Ђукић Теодора, први разред ОМШ, 95,00 поена 

3. Шиљковић Теодора, други разред ОМШ, 95,20 поена 

4. Ђуричић Анастасиа, четврти разред ОМШ, 97,33 поена 

Ученице које су освојиле прву награду из класе проф. Радице Ђедовић: 

1. Лукић Магдалена, други разред ОМШ, 96,00 поена 

2. Стојановић Дуња, други разред ОМШ, 95,20 поена 

3. Гачић Кристина, други разред ОМШ, 95,20 поена 

4. Петровић Калина, четврти разред СМШ, 95,63 поена 

 



Ученице које су освојиле другу награду из класе проф. Слободанке Васиљевић 

Љујић: 

1. Ђуровић Искра, четврти разред ОМШ, 94,83 поена 

2. Гавриловић Андреа, четврти разред ОМШ, 93,33 поена 

3. Миловић Милица, пети разред ОМШ, 93,33 поена 

4. Трипковић Нина, пети разред ОМШ, 91,83 поена 

5. Карадаревић Анастасија, шести разред ОМШ, 93,17 поена 

Ученица која је освојила другу награду из класе проф. Мине Чкојић: 

1. Дугоњић Нађа, четврти разред ОМШ, 92,00 поена 

Ученицe којe су освојиле другу награду из класе проф. Радице Ђедовић: 

1. Лукић Исидора, четврти разред ОМШ, 94,50 поена 

2. Радовић Теодора, трећи разред СМШ, 94,25 поена 

Ученица која је освојила другу награду из класе проф. Ђорђа Маринковића: 

1. Нешковић Милица, пети разред ОМШ, 85,00 поена 

 

Ученица која је освојила трећу награду из класе проф. Радице Ђедовић: 

1. Радовановић Катарина, трећи разред ОМШ, 84,83 поена 
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28. II 

-Акција Читајмо гласно поводом обележавања Националног дана књиге. 

 



МАРТ 

 

3. III и 4. III  

- Oдржан је мастер клас професора Срђана Сретеновића. 

 

- Интерни час ученика из класе проф. Александре Миливојевић Јоцић. 

- Интерни час ученика из класе проф. Љиљане Јовановић. 

4. III  

- На Међународном такмичењу Wind Stars 2022 у Летонији наши ученици из класе 

проф. Андрије Мирковића освојили су следеће резултате: 

Данило Ђурђевић, други разред ОМШ, друга награда – 20,67 поена 

Душан Павловић, први разред СМШ, трећа награда – 19,93 поена  

Проф. Андрија Мирковић учествовао је у раду жирија. 

 



- Интерни час ученика из класе проф. Ангелине Новаковић. 

5. III 

- На 12. Међународном такмичењу Мита Топаловић у Панчеву, наши ученици соло 

певања из класе проф. Теодоре Пешев, а уз клавирску сарадњу проф. Милоша Јакшића, 

остварили су следеће резултате: 

Виктор Вићановић, други разред ОМШ – друга награда 

Ђурђа Пејдић, други разред ОМШ – друга награда 

Дуња Ћосић, други разред ОМШ – трећа награда 

Нађа Петровић, први разред ОМШ – трећа награда 

Честитамо! 

7. III 

- Концерт Музичког забавишта – У сусрет празнику.  

 

-Концерт Гудачи у галерији – ученици средње музичке школе, клавирски сарадници: 

проф. Ана Пејовић и проф. Милош Јакшић 

 



8. III 

- Интерни час ученика из класа професора мр Снежане Стевановић, Павла Чанића и 

Александре Миливојевић Јоцић. 

10. III 

- Концерт Гудачи у галерији – ученици првог циклуса основног музичког образовања, 

клавирски сарадници: проф. Ана Пејовић и проф. Милош Јакшић 

 

-Интерни час ученика из класе проф. Душице Тимотић. 

  

 



11. III 

- Концерт Гудачи у Галерији – ученици другог циклуса основног музичког образовања, 

клавирски сарадници: проф. Ана Пејовић и проф. Милош Јакшић 
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- Интерни час ученика из класа професора Славице Рајевац и Ивана Митровића.  

- Наставници школе похађали су Обуку за израду ЕУ пројеката и формирање 

пројектних тимова јавног сектора, реализатори: Ксенија Шубић и Елена Дрезга. Проф. 

Тијана Читаковић је презентовала портфолио школе и предлог пројекта. 

 

 



15. III 

- Др Биљана Лековић и др Стефан Цветковић су испред Катедре за музикологију 

(ФМУ, Београд) са студенткињама четврте године основних студија, посетили нашу 

школу и ученицима представили студије музикологије, уз подршку колегинице 

музиколошкиње, проф. Тијане Читаковић. 

 

 

-Интерни час ученика из класа професора мр Снежане Стевановић и Павла Чанића.  

 

17. III  

- Интерни час ученика из класе проф. Луке Јездића. 

 

18. III 

- Интерни час ученика из класе проф. Андрије Мирковића. 

- Интерни час ученика из класа професора Славице Рајевац и Ивана Митровића. 

 

19. III 

- На 20. Јубиларном међународном фестивалу у Убу, наши ученици су остварили 
изузетне резултате: 
Класа: проф. Андрија Мирковић: 

Данило Ђурђевић, II разред ОМШ  - прва награда, 95,00 
Вукан Радовановић, III разред ОМШ – друга награда, 85,00 

Вук Ашанин, IV разред ОМШ, прва награда, 98,00 



Душан Павловић, I разред СМШ, прва награда, 94,00 

Класа: проф. Жељко Русиновић  
Димитрије Михаиловић, II разред СМШ, прва награда, 99,00 

 
20. III 

- Тина Петровић, ученица првог разреда СМШ (класа: проф. Ангелина Новаковић, 

разредни старешина: проф. Милица Степановић Баба-Милкић), овогодишња је 

добитница Награде Града Ваљева у области стваралаштва и постигнућа ученика и 

студената. 

Честитамо!  

На Свечаној академији поводом Дана Града Ваљева наступили су Анђела Мишић 

(класа: проф. Драган Николић), Анђелка Драгић (проф. Лука Јездић) и Симон Бојичић 

(класа: проф. Димитрије Томић). 

 



 

 

 



- Проф. мр Снежана Стевановић учествовала је у раду жирија на Фестивалу гудача у 

Шапцу, реализованом у МШ „Михаило Вукдраговић“. 

21. III 

- Концерт ВА-ША музика – заједнички концерт ученика МШ Михаило Вукдраговић – 

Шабац и МШ Живорад Грбић – Ваљево, гости концерта били су ученици флауте из 

класе проф. мр Маријане Јосиповић Мирковић, МШ Јосип Славенски – Нови Сад. 

- Проф. мр Маријана Јосиповић Мирковић одржала је презентацију „Пут 

професионалног развоја наставника“. 
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22. III 

- Пролећни концерт на коме су наступили учесници Републичког такмичења са 

Клавирског и Дувачког одсека, и по први пут, са одсека Српско традционално певање. 

Конферансу су водили ученици са гудачког одсека – Анастасија Радовановић и Вук 

Стевановић. 

 



 

 

 



23. III 

- На Међународном такмичењу Даворин Јенко у Београду, наши ученици су освојили 

следеће награде: 

Симон Бојичић, први разред СМШ, класа: проф. Димитрије Томић – друга награда, 

90,50 поена 

Андрија Танасковић, други разред СМШ, класа: проф. Славица Рајевац – трећа награда, 

85 поена  

Честитамо! 

-Јавни час Библиотечко-новинарске секције поводом обележавања 90. годишњице 

рођења Мике Антића и Светског дана поезије. 

 



 

24. III 

- Интерни час ученика из класе проф. Александре Миливојевић Јоцић. 

27. III 

- На 24. Међународно такмичење младих пијаниста – Шабац, ученик Виктор Перић, 

други разред ОМШ, класа: проф. Иван Митровић освојио је другу награду, 93.33 поена. 

Честитамо! 

-Организован је семинар НТЦ и рана музичка стимулација, реализатори: Ранко Рајевић 

и мр Маријана Милошевић Симић. 

 



 

28. III 

- Интерни час ученика из класе проф. Ангелине Новаковић. 

29. III 

- Концерт Сусрети школа – Шабац, Ваљево и Лозница – заједнички концерт ученика 

МШ Михаило Вукдраговић – Шабац и МШ Живорад Грбић – Ваљево, гости концерта: 

ученици флауте из класе проф. мр Маријане Јосиповић Мирковић, МШ Јосип 

Славенски – Нови Сад   

 



-Интерни час ученика из класе проф. Мине Чкојић, клавирска сарадња: проф. Софија 

Пајић – ИО Мионица. 

 



31. III 

-Концерт ученика Гудачког одсека у Културном центру у Горњем Милановцу. 

 

-Вук Стевановић, ученик шестог разреда ОМШ, из класе проф. мр Снежане 

Стевановић, освојио је прво место на Општинској смотри рецитатора. 

Честитамо! 
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АПРИЛ 

 

1. IV 

Наши ученици српског традиционалног певања, из класе проф. Милене Урошевић, 

остварили су изузетне резултате на Републичком такмичењу у Београду: 

Оливера Савковић, I разред ОМШ, прва награда, 98,00 

Анђела Милосављевић, I разред ОМШ, трећа награда, 80,33 

Јулија Богићевић, III разред ОМШ, похвала, 70,67 

Анђела Васиљевић, III разред ОМШ, трећа награда, 82,33 

"Грбиновци", ОМШ, друга награда, 90,33 

"Ваљевке", ОМШ, трећа награда, 75,00 

 

 



6. IV 

- Концерт Дувачког одсека у Модерној галерији. 
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7. IV 

- Интерни час ученика из класе проф. Љиљане Јовановић. 

- Интерни час ученика из класе проф. Славице Рајевац. 

- Проф. мр Дејан Гаврић реализовао је мастер клас за ученике и наставнике флауте. 

 

8. IV  

- Концерт ученика Клавирског одсека у Ваљевској гимназији. 

 



- Интерни час ученика из класе проф. Нађе Петровић. 

10. IV 

На 6. Интернационалном фестивалу музике Primavera у Бијељини, Васил Милић, други 

разред ОМШ, из класе проф. Јелене Мирковић, освојио је прву награду (93,00 поена).  

 

10. IV 

- На 8. Mеђународном такмичењу из солфеђа и теорије музике, у Београду (Удружење 
музичких и балетских педагога Србије), одржаном онлајн, ученици СМШ, под 
менторством проф. Јадранке Обрадовић, остварили су следеће резултате: 

Солфеђо: 

Анђелина Николић – III разред СМШ, I награда, 97,67 

Теодора Радовић – III разред СМШ, I награда, 98,33 

Андрија Лукић – IV разред СМШ, I награда, 95,67 

Маша Живковић – IV разред СМШ, I награда, 98,00 

Теорија музике: 

Маша Тешић, II разред ОМШ, I награда, 97,00 

Петар Тошић, II разред ОМШ, 100,00 

Из класе проф. Теодоре Дамњановић, ученица Лана Ивановић, V разред ОМШ – ИО 
Лајковац, освојила је прву награду, 100,00, из теорије музике. 

 

-На 8. Mеђународном такмичењу из Хармоније, Музичких облика и Контрапункта у 

Београду (Удружење музичких и балетских педагога Србије), одржаном онлајн, 
ученици СМШ, под менторством проф. Тамаре Милосављевић, остварили су следеће 
резултате: 

Хармонија 

Марија Малиџан, I разред, Прва награда - 98,00 

Анка Стошић, I разред, Прва награда - 96,00 

Душан Милосављевић, II разред, Прва награда - 100,00 



Анастасија Радовановић, II разред, Прва награда - 98,00 

Ђурђа Пејдић, II разред, Прва награда - 92,00 

Кристина Степановић, III разред, Прва награда - 90,00 

Тамара Ристановић, IV разред, Прва нагада - 97,00 

Маша Живковић, IV разред, Прва награда - 96,50 

Музички облици 

Душан Милосављевић, II разред, Прва награда - 98,00 

Ђурђа Пејдић, II разред, Прва - 97,00 

Кристина Степановић, III разред, Прва награда - 90,00 

Никола Аранђеловић, IV разред, Прва награда - 90,00 

Тамара Ристановић, IV разред, Прва награда - 90,00 

Маша Живковић, IV разред, Друга награда - 85,00 

 

Ученик Никола Аранђеловић, IV разред СМШ, освојио је Прву награду - 96,00 из 
Хармоније, под менторством проф. Дражена Кујунџића. 

11. IV 

- Седница Наставничког већа. 

- Интерни час ученика из класе проф. Милене Степановић. 

 

 

14. IV 



-Мастер клас проф. Анете Илић реализован је за ученике и наставнике Певачког одсека.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Концерт Лирика – Анета Илић, сопран и Владимир Глигорић, клавир. 
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-Успех нашег клавирског одсека на 4. пијанистичком такмичењу "Војислав Лале 

Стефановић"  у Ужицу: 

Васил Милић, 2. разред ОМШ, класа: проф. Јелена Мирковић  

1. прва награда - 100 поена 

Зорана Мирковић, 2. разред ОМШ, класа: проф. мр Иван Рабасовић 

прва награда - 94 поена 

Лука Тадић, 4. разред ОМШ, класа: проф. Душан Марковић 

прва награда - 98 поена 

Ирина Лукић, 3. разред ОМШ, класа: проф. Светлана Павловић  

прва награда - 91 поен 

Нађа Гачић, 3. разред ОМШ, класа: проф. Душан Марковић 

друга награда - 89 поена 

Калина Биговић, 2. разред ОМШ, класа: проф. мр Иван Рабасовић 

друга награда - 84 поена 

Наставници школе су похађали онлајн семинар Дигитална учионица 2022. 

15. IV 

-Сјајни резултати наших ученика и наставника са дувачког одсека на Републичком 

такмичењу: 

КЛАРИНЕТ 

Душан Павловић, 1. разред СМШ, класа: проф. Андрија Мирковић 

I награда - 96 поена 

Димитрије Михаиловић, 2. разред СМШ, класа: проф. Жељко Русиновић 

II награда- 92 поена 

ТРУБА 

Богдан Остојић, 2. разред ОМШ, класа: проф. Александар Кончар 

I награда - 95.33 поена 

Проф. мр Иван Рабасовић – клавирска сарадња. 



              

-Интерни час ученика виоле и виолине из класе проф. Милене Мартинов Стојковић, уз 

клавирску сарадњу проф. Ане Пејовић. 

   

- Интерни час ученика из класе проф. Ивана Рабасовића. 

16. IV 

- У најбројнијој дисцплини Републичког такмичења, наши млади пијанисти су 

остварили следеће резултате: 

Симон Бојичић, 1. разред СМШ, класа: проф. Димитрије Томић 

3. награда, 80 поена 

Виктор Перић, 2. разред ОМШ, класа: проф. Иван Митровић 

3. награда, 77 поена 

Милица Обрадовић, 3. разред ОМШ,класа: проф. Славица Рајевац 



Похвала, 73 поена 

Андрија Танасковић, 1. разред СМШ, класа: проф. Славица Рајевац  

Похвала, 72 поена 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. IV 

-Интерни час ученика из класе проф. Душице Тимотић. 

  

- Интерни час ученика из класе проф. Слободанке Васиљевић Љујић. 

- Интерни час ученика из класе проф. Димитрија Томића. 

- Проф. др Атила Сабо (ФМУ, Београд) реализовао је мастер клас за наставнике и 

ученике Теоретског одсека. 

 

 



-Трио „Артис“ (проф. Андрија Мирковић, проф. Ангелина Новаковић и проф. 

Андријана Божић) је реализовао концерт у Ваљевској гимназији. 
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19. IV  

-Интерни час ученика из класе проф. Луке Јездића. 

 

 



-Концерт Београдског гудачког квартета. 

 



 

 



-Андрија Танасковић, ученик другог разреда СМШ из класе проф Славице Рајевац, 

наступио је на церемонији доделе награда у „Elgar Room, Royal Albert Hall“ (Лондон), 

интерпретирајући „Словенску игру“ Јосипа Славенског. Андрија је један од победника 

такмичења London „Grand Prize Virtuoso“ 2021. и као награду је добио наведени наступ 

у Лондону. Церемонија доделе награда и наступ су одложени за 2022. годину услед 

пандемије изазване вирусом Covid-19. Наступ за онлајн такмичење припремио је са 

тадашњим професором Иваном Митровићем. 

 

 



21. IV 

- Интерни час ученика из класе проф. Владимира Обрадовића и проф. Славише 

Јездимировића. 

- Интерни час ученика из класе проф. Александре Миливојевић Јоцић. 

- Интерни час ученика из класе проф. Ангелине Новаковић. 

23. IV 

- Новинарска секција, под менторством проф. Ане Миљковић, обележила је Светски 

дан књиге. 

 

28. IV 

- На Васкршњем концерту школе, наступила је екипа ученика која ће представљати 

школу на предстојећем фестивалу музичких школа Србије и Девојачки хор СМШ. 
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30. IV 

- На Sirmium music fest-у у Сремској Митровици, ученице из класе проф. Ивана 

Митровиа оствариле су следеће резултате: 

Ирина Старчевић, трећи разред ОМШ, трећа награда, 87,67 поена 

Марија Малиџан, први разред СМШ, похвала – 75,00 поена 

-Проф. Тијана Читаковић одржала је музиколошко предавање о Џорџу Гершвину 

поводом обележавања Светског дана џеза.   

 

 



МАЈ 

 

6. V 

- Одсек гитаре одржао је огледни час „Поуздане методе и технике меморисања нотног 

текста у циљу сигурне интерпретације на јавном наступу“, реализатор: проф. Милош 

Поповић. 

8. V 

- Наши ученици гитаре су на Међународном фестивалу гитариста у Тузли остварили 

следеће резултате: 

1. Анђела Мишић, 3. разред СМШ, класа: проф. Драган Николић  

    Прво место - 9.67 поена 

2. Анђелка Драгић, 1. разред СМШ, класа: проф. Лука Јездић 

   Прво место - 8.67 поена 

3. Калина Јовановић, 2. разред ОМШ, класа. проф. Лука Јездић 

   Прво место - 7.33 поена 

4. Лука Матијашевић, 2. разред ОМШ, класа: проф. Лука Јездић 

    Друго место - 6.67 поена 

5. Милица Лукић, 3. разред СМШ, класа: проф. Драган Николић  

    Треће место - 8.00 поена 

 



 

 

-На осмом такмичењу "Корнелије" из музичко-теоретских дисциплина, у 

дисциплинама: хармонија, музички облици и композиција, остварени су следећи 

резултати: 

Музички облици IV разред СМШ: 

Класа: Тамара Милосављевић 

1. Маша Живковић – прва (I) награда, 93 бода. 

2. Тамара Ристановић – прва (I) награда, 93 бода. 

Музички облици II разред СМШ: 

Класа: Тамара Милосављевић 

1. Димитрије Михаиловић – прва (I) награда, 92 бода. 



Музички облици III разред СМШ: 

Класа: Тамара Милосављевић 

1. Кристина Степановић – похвала, 64 бода. 

Композиција IV разред СМШ: 

Класа: Тамара Милосављевић 

1. Маша Живковић – друга (II) награда, 89 бодова. 

Хармонија IV разред СМШ: 

Класа: Тамара Милосављевић 

1. Тамара Ристановић – прва (I) награда, 96,40 бодова. 

2. Маша Живковић – прва (I) награда, 95,20 бодова. 

3. Сара Да Ролд – прва (I) награда, 93,80 бодова. 

4. Андрија Лукић – друга (II) награда, 83,20 бодова. 

Класа: Дражен Кујунџић 

5. Никола Аранђеловић– друга (II) награда, 85,20 бодова. 

9. V 

- Интерни час ученика из класе проф. Ангелине Новаковић. 

10. V 

- Интерни час ученика из класе проф. Александре Миливојевић Јоцић. 

11. V 

- Интерни час ученика из класе проф. Милоша Поповића. 

12. V 

- Телевизијска  прича директорке школе, мр Сузане Радовановић Перић, на тему 

"Зашто уписати музичку школу и како то урадити" у продукцији ТВ 5. 

 



13. V 

- Чланови овогодишње екипе, који су представили школу на 65. Фестивалу музичких 

школа Србије у Нишу, остварили су следеће сјајне резултате: 

Тара Љујић, 4. разред  флауте, класа: проф. Слободанка Васиљевић Љујић, клавирска 

сарадња: проф. Никола Тодоровић 

I награда - 99.86 поена 

Немања Павловић, 3. разред хармонике, класа: проф. Владимир Обрадовић 

I награда - 98.43 поена 

Угљеша Теодоровић, 4. разред гитаре, класа. проф. Милош Поповић 

I награда - 97 поена 

Ђорђе Миладиновић, 5. разред виолине, класа. проф. Александра Миливојевић Јоцић, 

клавирска сарадња: проф. Милош Јакшић 

I награда - 90 поена 

Камерни ансамбл "Пиколо": Тара Љујић, Милица Миловић, Искра Ђуровић, Анастасија 

Ђуричић, класа: проф. Слободанка Васиљевић Љујић 

I награда - 94 поена 

Пласман школе: I награда - 96.32 поена 

Честитамо! 

 



-Ученица другог разреда СМШ, Анастасија Радовановић, и проф. Милена Урошевић 

гостовале су на јутарњем програму ТВ Ва плус поводом најаве хуманитарног концерта 

„Шири Љубав“. 

 

- Интерни час ученика из класе проф. Ангелине Новаковић. 

14. V 

- Излет и посета манастиру Ћелије - средњошколци и проф. веронауке Марија 

Пејаковић. 

  

 



-Наступ Интермецо квартета, чија је чланица проф. Милена Мартинов Стојковић, на 

Фестивалу Европе на Калемегдану у Београду.  

 

 

-Наши ученици флауте остварили су сјајне резултате на Такмичењу дувача у Шапцу: 

Теодора Шиљковић, други разред ОМШ, прва награда – 98,75 поена 

Кристина Гачић, други разред ОМШ, прва награда – 98,25 поена 

Дуња Стојановић, други разред ОМШ, прва награда – 98,00 поена 

Магдалена Лукић, други разред ОМШ, прва награда – 97,00 поена 

Анастасиа Ђуричић, четврти разред ОМШ, прва награда – 98,00 поена 

Исидора Лукић, четврти разред ОМШ, прва награда – 91,50 поена 

Нађа Дугоњић, четврти разред ОМШ, друга награда – 80,00 поена 

Ивана Ђурђевић, други разред ОМШ, друга награда – 80,00 поена  

15. V 

- Наши гитаристи остварили су сјајне резултате на  међународном фестивалу 16. 

Војводина Гитар Фест у Новом Саду: 

Калина Јовановић, 2. разред ОМШ (класа: проф. Лука Јездић) 

Прва награда - 95.33 поена 

Лука Матијашевић, 2. разред ОМШ (класа: проф. Лука Јездић) 

Прва награда - 95 поена 

Наум Максимовић, 2. разред ОМШ (класа: проф. Лука Јездић) 



Друга награда - 94.5 поена 

Анђелка Драгић, 1. разред СМШ (класа: проф. Лука Јездић) 

Друга награда - 93.5 поена 

Наталија Вуковић, 2. разред ОМШ (класа: проф. Милош Поповић) 

Друга награда - 93.57 поена 

Миња Штулић, 3. разред ОМШ (класа. проф. Милош Поповић) 

Друга награда - 92.85 поена 

16. V 

-Интерни час ученика из класе проф. Слободанке Васиљевић Љујић. 

-Одржан је хуманитарни концерт за ученика Андреја Тодоровића „Шири љубав“, чији 

су иницијатори његови другари из одељења, ученици другог разреда СМШ. Проф. 

Милена Урошевић је била диригент и урадила је аранжмане за филмске композиције.  
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17. V 

-Концерт ученика ИО Лајковац поводом обележавања Дана школе у КЦ „Хаџи Рувим“. 

 

 



 



19. V 

-Концерт најмлађих – Музичко забавиште и Припремни разред, поводом обележавања 

Дана школе на платоу испред Муселимовог конака. 

 

-Велики концерт школе „Са Музиком на Ти“ на платоу испред Муселимовог конака. 

Учествовали су камерни ансамбли школе, оркестри и хорови . 

 



 



 



 

Напред, бр. 3814, 26.5.2022, 7. 

 

 

 

 

 



-На првом међународном фестивалу Балкана "Гуарнери фест", одржаном у Бањи 

Ковиљачи, наши ученици остварили су изузетне резултате: 

Марио Ристић, 4. разред виолине, класа: проф. Ангелина Новаковић 

Прва награда - 100 поена, један од финалиста такмичења који је наступио као солиста 

са гудачким оркестром у другој етапи такмичења 

Александар Петровић, 3. разред виолине, класа: проф. мр Снежана Стевановић 

Прва награда - 99 поена, Победник категорије 

Небојша Ристић, 4. разред виолине, класа: проф. мр Снежана Стевановић 

Прва награда - 96 поена 

Миливој Јовановић, 1. разред СМШ, класа: проф. Ангелина Новаковић 

Прва награда - 98.75 поена, победник категорије 

Тина Петровић, 1. разред СМШ, класа: проф. Ангелина Новаковић 

Друга награда - 93 поена 

Честитамо нашим шампионима, победничком тиму професорки , као и клавирским 

сарадницима проф. Ани Пејовић и проф. Милошу Јакшићу. 

 



- Интерни час ученика из класе проф. Душана Марковића. 

20. V 

- Интерни час ученика из класе проф. Милене Мартинов Стојковић. 

- Интерни час ученика из класе проф. Павла Чанића. 

22. V  

- Наши гитаристи освојили су изузетне резултате на следећим такмичењима: 

9. ЗГИТАР ФЕСТИВАЛ -Зворник 

Анђела Мишић, 3. разред СМШ, класа: проф. Драган Николић 

Лауреат целог такмичења, Прва награда - 100 поена 

Милица Лукић, 3. разред СМШ, класа: проф. Драган Николић 

Прва награда - 98 поена 

Милорад Живковић, 1. разред ОМШ, класа: проф. Драган Николић 

Прва награда - 94 поена 

Угљеша Теодоровић, 4. разред ОМШ, класа: проф. Милош Поповић 

Прва награда - 99 поена 

Миња Штулић, 3. разред ОМШ, класа: проф. Милош Поповић 

Прва награда - 96 поена 

9. Међународно музичко такмичење "Фантаст" - Бечеј 

Михаило Мирковић, 1. разред ОМШ, класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда - 95.67 поена 

Василије Максимовић, 1. разред ОМШ, класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда - 93.33 поена 

Јелена Драгићевић, 3. разред ОМШ, класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда - 95 поена 

Никола Секулић, 5. разред ОМШ, класа: проф. Лука Јездић 

Прва награда - 95 поена 

 

-Проф. Славица Рајевац и Андрија Танасковић (други разред СМШ, класа: проф. 

Славица Рајевац) наступили су на концерту Радионице за клавирску музику Миланке 

Мишевић у свечаној сали Ректората уметности. 



 

23. V 

- Концерт ученика ИО Мионица на платоу испред Библиотеке. 

 

24. V 

- На сајту КАДАР 24 објављен је прилог Јелене Летић Мирковић о нашој ученици 

другог разреда СМШ, Марији Обрадовић. 



 

 

25. V 

-Од 23. до 25. маја одржана су три промотивна концерта за ученике првог, другог и 

трећег разреда основних школа у Ваљеву. Концерте су водиле професорке Тијана 

Читаковић и Марија Павловић, а наступили су ученици првог, другог и трећег разреда 

основне музичке школе. 

 



 

 

 



-Интерни час ученика из класа проф. Марије Павловић и Теодоре Дамњановић.  

 

 

- Интерни час ученика из класа проф. Љиљане Јовановић, проф. Александре 

Миливојевић Јоцић и проф. Иване Стојановић. 



26. V 

- Свечано отварање 5. Међународног такмичења гудача „Златне степенице“, концерт 

гудачког ансамбла „13 гудача“, диригент др Срђан Сретеновић. 

 

 



 

 

 



29. V 

- Свечано затварање 5. Међународног такмичења гудача „Златне степенице“ и концерт 

најуспешнијих учесника. 

 



Наши ученици су остварили импресивне резултате на 5. Међународном такмичењу 

гудача „Златне степенице“: 

Апсолутни победник такмичења и добитник награде Проф. Дејан Михаиловић – 

Гудачки оркестар Феникс, диригент: проф. мр Снежана Стевановић 

Награда за Најуспешнијег педагога– проф. Ангелина Новаковић 

Виолончело (4 прве награде, 3 друге награде и 1 трећа награда) 

I категорија 

Ћосић Ленка, класа: проф. Нађа Петровић, I награда – 95,00 поена 

Тешић Маша, класа: проф. Нађа Петровић, III награда – 83,75 поена 

II категорија 

Перић Хана, класа: проф. Нађа Петровић, I награда – 99,00 поена 

Филиповић Калина, класа: проф. Нађа Петровић, II награда – 93,50 поена 

III категорија 

Крунић Емилија, класа: проф. Нађа Петровић, II награда – 93,50 поена 

Филић Јасмина, класа: проф. Нађа Петровић, II награда – 88,00 поена 

IV категорија 

Николић Анђелина, класа: проф. Нађа Петровић, I награда – 98,00 поена – Победник 

категорије 

V категорија 

Павловић Тијана, класа: проф. Нађа Петровић, I награда – 98,50 поена 

Виола (1 II награда) 

IV категорија 

Вуковић Ленка, класа: проф. Милена Мартинов Стојковић, II награда – 87,75 поена 

Виолина (14 I награда, 14 II награда, 9 III награда) 

Преткатегорија 

Милетић Владимир, класа: проф. Павле Чанић, I награда – 96,33 поена 

Илић Ангелина, класа: проф. Милена Мартинов Стојковић, I награда – 96,00 поена 

Перић Страхиња, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, I награда – 95,00 поена 

I категорија 

Петровић Александар, класа: проф. мр Снежана Стевановић, I награда – 100 поена 

Марковић Неда, класа: проф. Ивана Стојановић, I награда – 98,00 поена 

Станојевић Бојан, класа: проф. Павле Чанић, I награда – 96,00 поена 



Дикић Хана, класа: проф. Ивана Стојановић, I награда – 96,00 поена 

Николић Јован, класа: проф. Ивана Стојановић, I награда – 95,00 поена 

Лазић Милена, класа: проф. Љиљана Јовановић, I награда – 95,00 поена 

Богутовић Антонина, класа: проф. Ангелина Новаковић, II награда – 94,00 поена 

Кулинчевић Наталија, класа: проф. Љиљана Јовановић, II награда – 93,00 поена 

Сузовић Катарина, класа: проф. Ангелина Новаковић, II награда – 91,00 поен 

Каљевић Тома, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, II награда – 90,00 поена 

Обрадовић Наталија, класа: проф. Ангелина Новаковић, II награда – 88,00 поена 

Пајић Илина, класа: проф. Ангелина Новаковић, II награда – 87,00 поена 

Митрић Нина, класа: проф. Милена Мартинов Стојковић, II награда – 86, поена 

Костић Ленка, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, II награда – 85,00 поена 

Теовановић Ленка, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, III награда – 84,00 

поена 

Крунић Калина, класа: проф. Љиљана Јовановић, III награда – 84,00 поена 

II категорија 

Ристић Небојша, класа: проф. мр Снежана Стевановић, I награда – 100 поена – 

Победник категорије 

Ристић Марио, класа: проф. Ангелина Новаковић, I награда – 100 поена  

Петровић Михајло, класа: проф. Ангелина Новаковић, I награда – 100 поена 

Миладиновић Ђорђе, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, II награда – 93,67 

поена 

Павићевић Лука, класа: проф. Павле Чанић, II награда – 92,00 поена 

Васић Никола, класа: проф. мр Снежана Стевановић, II награда –87,00 поена 

Голубовић Ива, класа: проф. Павле Чанић, II награда – 86,00 поена 

Лазић Магдалена, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, II награда – 85,33 поена 

Пауновић Ђорђе, класа: проф. Милена Броћовић, III награда – 80,33 поена 

Мирковић Лука, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, III награда –80,00 поена 

Јосиповић Теодор, класа: проф. Милена Броћовић, III награда –79,67 поена 

Ранисављевић Анђелија, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, III награда –

78,67 поена 

Спасојевић Маша, класа: проф. Милена Броћовић, III награда –76,67 поена 

Ристић Леца, класа: проф. Александра Миливојевић Јоцић, III награда –76,00 поена 



III категорија 

Симић Дамњан, класа: проф. Милена Броћовић, II награда – 85,00 поена 

Кулинчевић Николија, класа: проф. Љиљана Јовановић, III награда – 79,00 поена 

IV категорија 

Јовановић Миливој, класа: проф. Ангелина Новаковић, I награда – 100 поена – 

Победник категорије 

Петровић Тина, класа: проф. Ангелина Новаковић, I награда – 95,00 поена 
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30. V 

- На такмичењу дувача "Zemun International Music Competetion" у Земуну (МШ "Коста 

Манојловић"), наши флаутисти су заблистали: 

класа:Слободанка Васиљевић Љујић 

Степановић Кристина 3.СМШ 

Прва награда 95,83 поена 

Награда за најбоље изведено дело домаћег аутора на целом такмичењу. 

Тара Љујић 4.ОМШ 

Прва награда 99 поена 

Миловић Милица 5.ОМШ 

Прва награда 95 поена 

Гавриловић Андреа 4.ОМШ 

Друга награда 91 поен 

Тодорић Страхиња 1.0МШ 

Прва награда 95 поена 

Бурмаз Ана 1.ОМШ 

Друга награда 93,33 поена 

Бурмаз Дуња 1.ОМШ 

Друга награда 94,33 поена 

класа: Радица Ђедовић 

Лукић Исидора 4.ОМШ 

Друга награда 90,33 поена 

Лукић Магдалена 2.ОМШ 

Прва награда 95 поена 

Гачић Кристина 2.ОМШ 

Прва награда 95 поена 

Стојановић Дуња 2.ОМШ 

Друга награда 94 поена 

Ђуричић Анастасиа 4.ОМШ 

Прва награда 96,33 поена 

Теодора Шиљковић 2.ОМШ 



Друга награда 93 поена 

Честитамо награђеним ученицима, професоркама и клавирском сараднику, проф. 

Николи Тодоровићу на оствареном успеху, а посебне честитке упућујемо нашој 

Кристини Степановић (класа: проф. Слободанка Васиљевић Љујић), која је освојила 

награду за најбоље изведено дело домаћег аутора на целом такмичењу и на најлепши 

начин представила флаутски звук своје школе на завршном концерту такмичења, 

одржаном 1. јуна у концертној сали МШ "Коста Манојловић". 

 



30. V 

- Одржано је школско такмичење ученика одсека хармонике. Поред ученика матичне 

школе, учествовали су и ученици ИО Лајковац, и ИО Мионице. Такмичење је одржано 

у концертној сали музичке школе, од 12:00 часова. У жирију су били наставници одсека 

хармонике: проф. Душица Тимотић, проф. Владимир Обрадовић, проф. Сретен Недић, 

проф. Јелена Бранковић, и проф. Никола Јанковић. 

 

 



ЈУН 

1. VI 

Школски библиотекар, нототекар и медијатекар, проф. Тијана Читаковић, 

присуствовала је трибини „Школски библиотекари – носиоци промена“ у Ваљевској 

гимназији и Музеју завичајних писаца, у организацији Друптва школских библиотекара 

Србије. 

 

 



 

4. VI 

- Одржана је прва етапа „ХорФеста“ и концерт ваљевских хорова. 
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- На Меморијалу Љиљана Ђорђевић Шкарица у Лазаревцу, у области теорије музике, 

наше ученице су оствариле следеће резултате: Николина Малешевић (четврти разред 

ОМШ) – прва  награда (100 поена), Јулијана Лукић (пети разред ОМШ) -  прва награда 

(97 поена) и Исидора Лукић  (четврти разред ОМШ) – друга награда (85 поена) – класа 

проф. Вања Урошевић. 

8. VI 

-Петар Тошић, ученик другог разреда ОМШ из класе проф. Оливере Симић, био је гост 

треће епизоде веб серијала Перспектива. 

„Петар Тошић достојанствено носи своје име – чврст је и постојан као стена. Ипак, када 

се мало боље загледате у те радознале и оштроумне очи, приметићете велику емоцију. 

Спознаћете свестраног дечака, коме није тешко да размишља и своју мисао заврши 

симпатичним „да”.“ 

 

 

10. VI 

-Седница Наставничког већа. 

 

16. VI 

- Од почетка маја, наша школа је организовала веома успешну промотивну кампању 

„С’ музиком на ти“, у оквиру које су одржани едукативни концерти за ученике другог 

разреда, а све је било медијски пропраћено и објављено на друштвеним мрежама. 

Потврда успешности огледа се и у реализованим пријемним испитима – од 9. до 13. 

јуна за упис у први разред, 16. јуна за упис у припремни разред у матичној школи и 6. 

јуна за упис у припремни и први разред у издвојеним одељењима у Лајковцу и 

Мионици.  



 



 

 

 



20. VI 

-Интерни час ученика гитаре и хармонике из класа проф. Милоша Поповића и проф. 

Николе Јанковића – ИО Мионица. 

 

21.VI 

-Концерт Гудачког оркестра „Феникс“, диригента мр Снежане Стевановић – 

обележавање Светског дана музике. 
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24.VI 

-Седница Наставничког већа. 

-Одржана је друга етапа Ваљевског фестивала хорова – финале „ХорФеста“. 
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27. VI 

- Концерт ученика ИО Мионица на Видовданској академији у Културном центру 

Мионица. 

 

28. VI 

- Промоција часописа „Са Музиком на Ти“ – редакција: проф. Ана Миљковић и 

Библиотечко-новинарска секција, главни уредник: проф. Тијана Читаковић. 

 



ЈУЛ 

15. VII 

- На порталу Ваљевска посла објављен је текст о нашој матуранткињи, Маши 

Живковић, ђаку генерације СМШ. Ауторка текста је Марија Петровић - Марковић. 

 

23. VII 

- На интернационалном такмичењу, 2. Four Notes International Piano Competition (Abu 

Dhabi, United Arab Emirates), одржаном онлајн, ученик Марко Младеновић (први разред 

ОМШ, класа: проф. Славица Рајевац) освојио је другу награду – 85,75 поена. 

26. VII  

- На сајту студија КАДАР 24 објављен је интервју са нашом ученицом трећег разреда 

СМШ, Кристином Степановић. Ауторка текста је Марија Урошевић. 

 



АВГУСТ 

22. VIII 

- Седница Наставничког већа. 

23. VIII 

- На порталу „Ваљевска посла“ објављен је интервју са Анастасијом Карадаревић, 

будућом ученицом првог разреда СМШ. 

 

29. VIII 

- Седница Наставничког већа. 

- На порталу „Ваљевска посла“ објављен је интервју са учеником генерације ОМШ, 

Вуком Стевановићем. 

 



-Девојачки хор СМШ, под диригентском палицом проф. Милице Степановић 

БабаМилкић, освојио је трећу награду на Међународном такмичењу хорова у Охриду. 
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У периоду од априла до јуна 2022, школа је реализовала сарадњу са Научном 

Телевизијом „Brainz”, у оквиру које је креиран серијал емисија о  нашим 

најуспешнијим средњошколцима. У креирању пројекта су учествовали – ученици првог 

разреда: Миливој Јовановић, Тина Петровић, Анђелка Драгић, ученици другог разреда: 

Анастасија Радовановић, Марија Обрадовић, Андрија Танасковић, ученици трећег 

разреда: Анђела Мишић, Теодора Радовић, Кристина Степановић, ученици четвртог 

разреда: Маша Живковић, Тамара Ристановић, Никола Аранђеловић, разредне 

старешине: проф. Милица Степановић Баба-Милкић, Светлана Ђуковић Матић, Ана 

Шекеровић, Марија Миловановић и директорка школе, мр Сузана Радовановић Перић. 

Серијал је почео са емитовањем у августу, а досадашње емисије се могу видети и на 

YouTube каналу Научне телевизије „Brainz“. 

 

 

 

31. VIII 

- Крај школске године. 

************************************************************************* 

Школска година 2021/2022. била је испуњена мноштвом концерата, интерних и јавних 

часова, успешним резултатима на такмичењима, а маестрално је заокружена на 

завршним свечаностима у МШ „Живорад Грбић“, одржаним 14. и 15. јуна 2022. године –  

на којима смо испратили велике и мале матуранте, прогласили ученике генерације и 

најуспешније ученике ОМШ и СМШ, али и наградили најуспешније ученике и 

професоре, као и педагошки колегијум.  



Вук Стевановић је Ученик генерације ОМШ. Емилија Крунић, Јасмина Филић и 

Анастасија Карадаревић добиле су дипломе за остварене резултате на такмичењима.  

Маша Живковић је Ученик генерације СМШ, добитница награде Живорад Грбић, као и 

награде Најбољи ученик теоретског одсека. Ученица Калина Петровић добила је Награду 

за најбоље изведен матурски испит и Награду за прегалаштво у области науке и културе. 

Ученици Тамара Ристановић, Сара Да Ролд и Никола Аранђеловић добили су награде за 

остварене резултате на такмичењима. 

 



 

 

 

 

 

 



 

Ученици СМШ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Део колектива Музичке школе „Живорад Грбић“ 

 

Фотограф: Мутап Дамир 

 


