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С обзиром на то да је план рада директора за текућу школску годину формиран у шест целина (област 
руковођења, праћење и вредновање квалитета рада, лидерско деловање, рад на људским ресурсима, 
обезбеђење материјално – техничких услова, иницирање и подржавање предузетничког духа) извештај о раду 
директора ће представљати описану реализацију свих активности, те у Закључку и мерама уочавање 
eвентуалних недостатака, а у циљу унапређења читавог система функционисања сложеног организма Музичке 
школе „Исидор Бајић“. 

  
 Послови планирања и програмирања у многоме су унапред одређени годишњим календаром 
музичких школа за школску годину, али и општим функционисањем финансија и пројеката према програму за 
календарску годину:  

1. Увод

2. Руковођење

Време Активности Начин реализације/носиоци реализације

Август-
Септембар

Израда Плана рада Директора Директор на основу закључака после анализе реализације 
претходног и визије развоја Школе.  

Септембар Припрема и израда плана активности у 
првом полугодишту

На основу Календара Школе и планова већа.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум

Август-
Септембар

Израда Годишњег програма рада Школе Праћење смерница Министарства.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум.

Октобар

Припрема и израда плана за стручно 
усавршавање наставника на нивоу Школе 
за наредну календарску годину

Планирање динамике реализације стручног усавршавања за 
следећи циклус. Анализирање и обједињавање предлога 
наставника за стручно усавршавање за 2019/2020.  
Директор, Тим за стручно усавршавање наставника.

Октобар
План и програм сарадње Школе са 
друштвеном средином

Планирање активности на основу потреба друштвене средине и 
могућности Школе.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум.

Новембар

Планирање пројеката у Школи  Одређивање приоритета у избору школских пројеката. Припрема, 
планирање и реализација апликација за доделу средстава за 
пројекте.  
Директор, шеф рачуноводства.

Новембар
Израда плана уписа за наредну школску 
годину

Анализа уписа и осипања ученика у претходних 5 година и и план 
за упис за наредну школску годину.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум

Новембар
Израда плана набавке опреме, наставних 
средстава и плана инвестиционог 
одржавања и пројектног планирања

На основу сагледавања потреба формирање листе приоритета.          
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум, шеф 
рачуноводства

Децембар/ 
Јануар

Припрема и израда Финансијског плана Анализа успешности претходног плана и усаглашавање потреба и 
могућности.  
Директор, шеф рачуноводства

Децембар/ 
Јануар

Припрема за израду и израда предлога 
Плана јавних набавки

Анализа потреба.  
Директор, шеф рачуноводства, секретар,референт за ОП

Јануар Припрема и израда плана активности у 
другом полугодишту

На основу Календара Школе и планова већа.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум

Фебруар Припреме за Дан Школе Планирање програма прославе.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум

Март Планирање пријемних и матурских испита Према Календару активности Школе направити распоред.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум

Април Планирање испита у јунском року Према Календару активности оформити комисије.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум
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Све планиране активности, у сарадњи са непосредним сарадницима – пре свега члановима 
Педагошког колегијума, реализоване су у претходно пројектованим роковима за школску 2021/2022. годину.  

Почетак школске године одиграо се по тзв. Моделу 1, што је значило непосредан рад са ученицима. 
Нова школска зграда је донела много тога доброг и новог у самој атмосфери и реализацији наставе, тако да је, 
бар на тренутак, актуелна епидемиолошка ситуација била у другом плану. Ово никако није значило да систем 
обавештавања и контроле није био спроведен према упутствима МП.  

На основу израде Плана рада директора, припреме и израде плана активности и израде Годишњег 
програма рада Школе, школска 2021/2022. година почела је према предвиђеном календару Министарства 
просвете Републике Србије 1. септембра 2021. год. Као и сваке године, почетак сам посветила прављењу 
распоредa ученика по класама и групама, у сарадњи са представницима стручних већа и актива. Након дугог 
периода, наставу је могуће организовати за све наставнике и ученике оснвне школе у четири наставна дана.  

Пријем и преглед школске документације урађен је у законском року. План рада Школе за 2022/2023. 
годину, односно Извештај о раду Школе и Летопис за претходну школску годину, разматрани су на седницама 
Наставничког већа и Савета родитеља, а усвојени на седници Школског одбора у законском року.  

Важно је напоменути да се од ове школске године евиденција наставе проводи кроз платформу ес-
дневник, формирану од стране Миситарства просвете. Оно што видимо као проблем јесте неприлагођеност ес 
- дневника условима и принципима одржавања индидвидуалне наставе. Програмска платформа (Галис) коју 
смо до сада користили, била је креирана у сарадњи са музичким школама и као таква, задовољавала је наше 
потребе у многим аспектима организације и реализације, као и евидентирања наставног процеса.  

У школи су у потпуности обезбеђени услови за електронско вођење документације, у смислу да сви 
наставници имају приступ довољном броју рачунара, те да је покривеност школе интернетом потпуна. Такође, 
управо у смислу модернизације и олакшаног неопходног вођења евиденције, сви наставници Школе су 
добили на коришћење таблет - уређаје.  

 За време пређашњег дугог периода одржавања онлајн наставе, сегмент који је највише трпео, а део је 
наставног процеса, су јавни наступи ученика. Како се настава током целе школске године одвијала 
непосредно, тако су се и наставници и ученици, са родитељима, са посебним задовољством вратити 
активностима јавних часова. Захваљујући новим условима, јавни часови одвијали се у две концертне сале које 
примају по 100 гостију и које су, према оптерећењу и у духу квалитетне организације, расподељене на 
коришћење одсецима у школи. За време свих одржаних јавних часова, вођено је рачуна о поштовању 
прописаних епидемиолошких мера. Пред крај школске године, направљен је план коришћења Амфитеатар 
сале, па се одређен број матурских испита реализовао у овој сали. 
 Модернизација је спроведена и у смислу резервације термина за пробе и наступе у салама за јавне 
часове, и одвија се путем бесплатне апликације Календли. У оквиру овог процеса, запазила сам мање 
потешкоће, које упућују на неопходност даљег улагања у дигиталну оспособљеност наставника Школе.  

Структура запослених за текућу школску годину остала је иста, уз извесне персоналне измене које су се 
догодиле због одсуства наставника због боловања.  

Јун
Планирање класа за наредну школску 
годину

На предлог руководиоца Стручних већа формирање плана класа 
на сваком одсеку.   
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум, Стручна већа.

Јун

Планирање кадровских потреба за 
наредну школску годину

Увидом у потребе образовно-васпитног процеса за наредну 
школску годину планирање кадрова.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум, Стручна већа

2. 1  Организациони послови

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

РУКОВОДЕЋИ КАДАР 3

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 145

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 3

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКИ РАДНИЦИ 7

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 21

УКУПНО: 179
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МШ „Исидор Бајић“ смештена је на две локације и организована по принципу матичног и издвојеног 
одељења: главнa зградa je на адреси Булевар Цара Лазара 67, у Новом Саду, a у згради КИЦ „Младост“ у 
Футогу се налази наше издвојено одељење. Настава се одвија на три нивоа и осам одсека, односно Стручних 
већа.  

Стање на крају школске 2021/2022. године је следеће: 

Пријемни испити за нову школску годину организовани су онлајн пријављивањем. Овај систем произашао је 
из неопходности прошле године, показао се као могућ и користан, те је примењен у унапређеном облику и 
ове године.  

Током првог полугодишта, одржане су следеће седнице: 
o 13 седница Школског одбора 
o 4 седницe Савета родитеља 
o 11 седнице Педагошког колегијума  
o 4 састанка Ученичког парламента 
o 9 седница Наставничког већа  
o седнице Одељенских већа свих разреда основне и средње школе за све класификационе периоде и то: 

ОСНОВНА ШКОЛА 

НИВОИ 2020/21

1. МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ И ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 143

2. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 766

3. СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 200

УКУПНО 1109

ОДСЕЦИ/СТРУЧНА ВЕЋА 
ОМШ и СМШ

Нови Сад Футог укупно ОМШ СМШ Укупно 
ОМШ+СМШ

1. КЛАВИРСКИ ОДСЕК 250 16 266 27 293

2. ГУДАЧКИ ОДСЕК 105 10 115 37 152

3. ДУВАЧКИ ОДСЕК 106 8 114 34 148

4. ОДСЕК ХАРМОНИКА 140 16 156 7 163

5. ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА 28 - 28 18 46

6. ПОЛИИНСТУРМЕНТАЛНИ ОДСЕК 71 16 87 14 101

7. ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - - - 63 63

УКУПНО 700 66 766 200 966

2.2 Рад у стручним и друштвеним органима школе

2.2.1 Седнице и састанци

Одсек I квартал/ 
време 

реализације

Реализовано 
ОВ

II квартал/ 
време 

реализације

Реализовано 
ОВ

Клавирски 29. 10. 2021. 6 27. 12. 2021. 6

Гудачки 29. 10. 2021. 6+4 27. 12. 2021. 6+4

Дувачки 29. 10. 2021. 6 27. 12. 2021. 6

Хармоника 29. 10. 2021. 6 27. 12. 2021. 6

Полиинсрументални 29. 10. 2021. 6 27. 12. 2021. 6

Соло певање 29. 10. 2021. 4 27. 12. 2021. 4

Укупно 38 Укупно 38
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СРЕДЊА ШКОЛА 

Записници се налазе у Дневницима рада за средњу школу. 

Одсек III квартал/ 
време 

реализације

Реализовано 
ОВ

IV квартал/ 
време 

реализације

Реализовано 
ОВ

Клавирски 29. 03. 2022. 6 06.06.2022. 
10.06.2022. 
28.06.2022.

6+6+6

Гудачки 29. 03. 2022. 6+4 06.06.2022. 
10.06.2022. 
28.06.2022.

6+6+6+4

Дувачки 29. 03. 2022. 6 06.06.2022. 
10.06.2022. 
28.06.2022.

6+6+4

Хармоника 29. 03. 2022. 6 06.06.2022. 
10.06.2022. 
28.06.2022.

6+6+6

Полиинструментални 29. 03. 2022. 6 06.06.2022. 
10.06.2022. 
28.06.2022.

6+6+6

Соло певање 29. 03. 2022. 4 06.06.2022. 
10.06.2022. 
28.06.2022.

4+4+4

Укупно 38 Укупно 104

Разред/ 
Одељење

I квартал/ 
време 

реализације

Реализовано 
ОВ

II квартал/ 
време 

реализације

Реализовано 
ОВ

I/1,2 02.11.2021. 2 28.12.2021. 2

II/1,2 02.11.2021. 2 28.12.2021. 2

III/1,2 02.11.2021. 2 28.12.2021. 2

IV/1,2 02.11.2021. 2 28.12.2021. 2

Укупно 8 Укупно 8

Разред/ 
Одељење

III квартал/ 
време 

реализације

Реализовано 
ОВ

IV квартал/ 
време 

реализације

Реализовано 
ОВ

Август

I/1,2 29.03.2022. 2 29.06.2022. 2 31.08.2022.

II/1,2 29.03.2022. 2 29.06.2022. 2

III/1,2 29.03.2022. 2 29.06.2022. 2 31.08.2022.

IV/1,2 29.03.2022. 2 11.05.2022. 
06.06.2022. 
14.06.2022.

2+3 31.08.2022.

Укупно 8 Укупно 11 5

Укупно реализованих Одељенских већа у шк. 2021/22 - 240

Прво полугодиште /
реализовано ОВ

Друго полугодиште /
реализовано ОВ

Август

ОМШ 76 142 -

СМШ 16 19 5

Укупно 92 143 5
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Годишњи извештај о раду директора 2021/22 година 

Прво полугодиште започели смо, како сам већ навела, по непосредном моделу наставе.  
 У оквиру актуелне епидемиолошке ситуације која је на почетку полугодишта била повољна, све је било 
усмерено ка адаптацији на нову школску зграду.  
Настава у средњој школи, одвијала се од 1. септебмра у новој школској згради, док је основна школа остала 
још недељу дана у старом објекту, који је требало испразнити до 30. септембра и вратити власнику.  

У том смислу, септембар је представљао изузетно захтеван период, у оквиру кога је било неопходно 
установити и видове и облике комуникације, будући да у новом објекту није било све спроведено до краја.  

Упркос очекиваним потешкоћама које је само пресељење подразумевало, настава је веома лепо 
започела у новом објекту. Ученици и наставници су се, веома брзо прилагодили новим и неупоредиво 
квалутетнијим условима живота и рада.  

Распоређивање простора и учионица обављено је благовремено, тако да је остало само да се сви 
адаптирају на нове просторне услове.  

Дакле, у самом наставном процесу није било проблема у реализацији.  
Током другог полугодишта настава се одвијала по непосредном моделу, што је знатно допринело 

великом ентузијазму наставника и ученика, поготово у овако лепим условима за рад у новој згради школе и 
резултирало је великим бројем учешћа ученика на такмичењима, одржан је велики број солистичких 
концерата и освојене су бројне награде. 

 Организацији и реализацији годишњих смотри, приступили смо са највећом могућом пажњом. 
 Руководиоци стручних већа имали су задатак да, имајући на уму добробит ученика, организују прве 
смотре технике, након практично две године одржавања истих онлајн.  
 Неки одсеци одржали су смотре по свом уобичајеном календару, док су остали, будући да се 
епидемиолошка ситуација према крају полугодишта погоршавала, смотре испланирали за почетак другог 
полугодишта.  
 Током другог полугодишта, односно, на крају школске године, годишњи испити одржани су у 
потпуности и без икаквих проблема, овог пута у много бољим условима које је обезбедила нова зграда школе. 
Било је довољно простора за несметано одвијање свих годишњих испита, као и матурских испита и то у 
идеалним условима за њихово одржавање. 

Током школске 2021/22 добили смо још једно Стручно веће: Стручно веће камерне музике. На предлог 
руководиоца стручног актива камерне музике Педагошки колегијум и Наставничко веће школе је усвојило да 
актив прерасте у стручно веће.  

Под мојим руководством или учешћем, у Школи ради 9 стручних већа, 15 актива и 6 тимова. 
Стручна већа за 

1. Гудачке инструменте (виолина, виола, виолончело и контрабас)  
2. Дувачке инструменте (флаута, обоа, кларинет, фагот, саксофон, хорна, труба и тромбон)  
3. Клавир 
4. Полиинструменталну групу (гитара, харфа и удараљке)  
5. Соло певање 
6. Хармонику 

2.3 Организација наставе

2.4 Организација годишњих смотри и испита

3. Праћење и вредновање квалитета рада

3.1 Педагошко - инструктивни рад

3.1.1  Стручна већа, активи, тимови
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7. Теоретске предмете основне школе 
8. Теоретске предмете средње школе 
9. Камерну музику 

Стручни активи 
1. Стручни актив за развојни план 
2. Стручни актив за израду школског програма  
3. Стручни актив наставника клавира  
4. Стручни актив наставника хармонике  
5. Стручни актив наставника дрвених дувачких инструмената  
6. Стручни актив наставника лимених дувачких инструмената  
7. Стручни актив наставника виолине  
8. Стручни актив наставника виоле, виолончела и контрабаса  
9. Стручни актив наставника соло-певања  
10. Стручни актив наставника гитаре  
11. Стручни актив наставника општеобразовних предмета средње школе  
12. Стручни актив наставника језикa и комуникацијe 
13. Стручни актив наставника хармоније и сродних предмета 
14. Стручни актив наставника историјe музике и сродних предмета 
15. Стручни актив наставника камерне музике 

Тимови 
1. Тим за инклузивно образовање  
2. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
3. Тим за самовредновање 
4. Тим за професионални развој запослених 
5. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
6. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

  

 У складу са наставним годишњим планом и програмом, као и индивидуалним глобалним и месечним 
планом рада наставника, школска 2021/2022. година реализована је са следећом бројном структуром на крају 
класификационог периода,  у обе јединице - матичној школи и истуреном одељењу: 

3.1.2 Настава и учење

2021/2022

Бројно стaњe 
на крају другог полугодишта 

Основна школа

Први 
разред

Други 
разред

Трећи 
разред

Четврти 
разред

Пети разред Шести 
разред

Клавир 46 40 51 48 37 44

Хармоника 39 28 29 19 22 19

Виолина 25 16 20 10 11 12

Виола 0 0 0 0 0 0

Виолончело 0 1 5 6 4 3

Контрабас 1 0 0 1 0 0

Укупно гудачи 26 17 25 17 15 15

Гитара 10 13 16 11 9 4

Харфа 2 3 1 3 2 0

Ренесансна харфа 0 0 0 0 0 0

Удараљке 2 3 2 6 0 0

Укупно  
полиинструментални 14 19 19 20 11 4
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 Активно сам укључена и упозната са радом и активностима Тима за самовредновање. У школској 
2021/22. години је процесом самовредновања обухваћена кључна област СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА 
ШКОЛЕ, област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ. Фазе  по којима се вршило 
самовредновања рада школе: 
Прва фаза: Израда плана самовредновања (подела задужења за спрoвођење истраживања); 
Друга фаза: Спровођење истраживања (анкетирање испитаника); 
Трећа фаза: Обрада и анализа података, израда извештаја; 
Четврта фаза: Анализа осталих извора доказа за кључну област; 
Пета фаза: Израда извештаја о самовредновању за кључну област; 
Шеста фаза: Израда акционог плана унапређења области квалитета 1; 
Седма фаза: Презентовање Наставничком већу и Педагошком колегијуму извештаја о самовредновању и 
акционог плана унапређења. 
Исцрпан извештај о резултатима испитивања, као и анализа резултата, налази се у Годишњем извештају о 
раду Школе. 

Флаута 7 8 10 8 4 6

Обоа 3 3 2 1 0 0

Фагот 3 2 2 1 0 0

Кларинет 5 3 7 2 0 0

Саксофон 5 2 3 3 0 0

Труба 4 1 0 1 0 0

Тромбон 3 0 4 1 0 0

Хорна 3 1 2 4 0 0

Укупно дувачи 33 20 30 21 4 6

Соло певање 17 9 2   

Укупно по разредима 175 133 156 125 89 88

2021/2022 
Разред / Образовни профил

Крај године

I разред / музички извођач 38

I разред / музички сарадник - теоретичар 13

I разред / укупно 51

II разред / музички извођач 31

II разред / музички сарадник - теоретичар 17

II разред / укупно 48

III разред / музички извођач 39

III разред / музички сарадник - теоретичар 18

III разред / укупно 57

IV разред / музички извођач 29

IV разред / музички сарадник - теоретичар 15

IV разред / укупно 44

Укупно / музички извођач 137

Укупно / музички сарадник - теоретичар 63

Укупно 200

3. 2 Самовредновање и екстерно вредновање
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Вођење школске документације је из године у годину све сложеније, и подразумева све више нивоа 
педагошких докумената које је потребно креирати. Стога, и посао праћења вођења документације 
представља озбиљан део мог рада, који заузима и велики део времена.  
 Ова школска година била је у знаку преласка са Галис информационог система на електронски 
дневник, с тим што су се у вођење документације наставници средње школа укључили од почетка школске 
године на платформу Ес дневника. У том смислу, са наставницом информатике Татјаном Божић и помоћником 
директора Робертом Папиком, направљен је план постепеног уноса података и преласка на нови начин 
евидентирања наставе.  
 У првом полугодишту, евиденција наставе у основној музичкој школи, вођена је путем папирних 
образаца, Дневника рада. Као и до сада наставници имају обавезу да дневник закључе са завршетком 
полугодишта и да га предају ПП служби на контролу и архивирање. У другом полугодишу цела школа је 
прешла на ес дневник.  
 Преглед Дневника рада, Матичних књига, Књижица, Сведочанстава и Диплома, реализован је према 
постојећем распореду у сарадњи са педагошко-психолошком службом. 

Остало вођење документације односи се на:  
• увид у Програм и плана рада за све облике рада у Школи 
• увид у планове рада наставника 
• увид у планове и реализацију допунског и додатног рада 
• посета часовима редовне наставе, преглед оперативних планова рада и евидентирања по 

наставнику и предмету 
• увид у реализацију редовног допунског и додатног рада 
• увид у вођење дневника рада у ОМШ 
• увид у вођење дневника рада у СМШ 
• посета часовима редовне наставе, преглед оперативних планова рада и евидентирања по 

наставнику и предмету 
• преглед школске документације 
• праћење реализације ваннаставних активности 
• праћење реализације редовног допунског и додатног рада 
• контрола вођења дневника рада у ОМШ 
• контрола вођења дневника рада у СМШ 

 Израђен је и усвојен нови петогодишњи Школски програм Музичке школе „Исидор Бајић Нови Сад” за 
период од 2022 – 2026. године.  
 Планови рада наставника налазе се на Диску педагошко-психолошке службе и линковима у Ес 
Дневнику. Редовно се прегледају наставни планови у сарадњи са педагогом и психологом школе. 
 Допунски, додатни и припремни рад остваривао се према плану рада наставника и ваннаставних 
облика рада, који се допуњавају према индивидуалним потребама ученика-план подршке, индивидуални 
план и план за ученике који раде према допуњеном плану рада, као и припрема за полагање Државне матуре 
или спремање ученика за пријемне испите. 
 Ове године преглед школске документације би је саставни део самовредновања унутар школе. 
 Контрола вођења дневника рада организована је у сарадњи са педагошко-психолошком службом. 

1. Записник Покрајинског секретаријата за здравство - Сектор за санитарни надзор и јавно  здравље, од 07. 09. 
2021.г., бр. 138-53-03616-4/2021-02, заведен у школи 20.09.2021. дел. бр: 686 - нису утврђене 
неправилности - нема  мера;   

2. Градска управа за образовање, Просветна инспекција, од 26. 10. 2021. г., бр. 9-614-1/21-172, Записник о 
редовном инспекцијском надзору у Музичкој школи „Исидор Бајић“, мера: Доношење акта о 
систематизацији радних места за шк. 2021/22. г. (измена или допуна); 

3. Институт за јавно здравље Војводине, Одсек за хуману екологију, од 19.11.2021. Мишљење о здравственој 
исправности воде за пиће, број узорка 02-11402-21 - вода је здравствено исправна; 

3. 3 Вођење педагошке документације

3. 4 Инспекцијски надзор и мере
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4. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за инспекцијске послове, од 01.12.2021. број 

401-00-00086/2022-12 заведен у школи 01.03.2022. дел. бр: 134, Налог за инспекцијски надзор; 
5. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, од 15.12.2021. бр. 217-4177/21,  заведен 

у школи 21.12.2021. дел. бр.: 998, Редован инспекцијски надзор - мере: 1. Израда Процене ризика од 
катастрофа и на исту прибављање сагласности Министарства; 2. Израда Плана заштите и спасавања и на 
исти прибављање сагласности Министарства; 

6. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације од 20.01.2022. број 217-19470-21 заведен 
у школи 27.01.2022. дел. бр: 53,  Записник о контролном инспекцијском надзору - нема мера; 

7. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације од 25.01.2022. број 217-4370-21 заведен 
у школи 01.02.2022. дел.бр: 64, Записник о контролном инспекцијском надзору - нема мера; 

8. Градска Управа за образовање, Просветна инспекција од 27.01.2022. број IX-614-1/21-209, заведен у школи 
01.02.2022. дел. бр: 65, Ванредан инспекцијски надзор - испуњени услови за верификацију новог 
образовног профила, дизајнер звука; 

9. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, од 21.02.2022. број 217-644-22 заведен у 
школи 25.02.2022. дел. бр: 117, Записник о инспекцијском надзору - прикупљање података за потребе 
разврставања објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара; 

10.Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за инспекцијске послове, од 10.03.2022. број 
401-00-00086/2022-12 заведен у школи 17.03.2022. дел. бр: 193, Записник о ванредном инспекцијском 
надзору - поступање школе по наводима из представке Наташе Живанчевић - нема мера; 

11.Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, од 24.03.2022. 09.21.3.1. број 
217-4177/21 заведен у школи 31.03.2022. дел. бр: 241,  Записник о контролном инспекцијском надзору - 
решење да се налаже: 1. Израда Процене ризика од катастрофа и на исту прибављање сагласности 
Министарства; 2. Израда Плана заштите и спасавања и на исти прибављање сагласности Министарства; 

12.Покрајинска влада, Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине, од 11.04.2022. број 
145-47-7/2022-01-03, заведен у школи 12.04.2022. дел. бр: 288, Записник о инспекцијској контроли примене 
закона у области материјално-финансијског пословања и наменско и законито коришћење средстава - нема 
мера; 

13.Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, од 06.06.2022. 09.21.3.1. број 
217-4177/21 заведен у школи 10.06.2022. дел. бр: 481,  Записник о контролном инспекцијском надзору 
-мере:  1. Израда Плана заштите и спасавања и на исти прибављање сагласности Министарства; 

14.Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, од 06.06.2022. 09.21.3.1. број 
217-4177/21 заведен у школи 26.08.2022. дел. бр: 700,  Записник о контролном инспекцијском надзору - 
нема мера. 

 Поред параметара и мерних елемената којима је могуће извршити евалуацију рада Школе, изузетно 
битан показатељ наших постигнућа су и такмичења и резултати које наши ученици постижу на њима.  
 У току првог полугодишта, такмичења су наставила да се одржавају онлајн, али је и значајан број 
такмичења поново враћен у форму одржавања уживо. 
 У другом полугодишту, такмичења су се одржавала уживо. Постигнут је велики успех ученика и 
наставника, који су узели учешће на многим такмичењима, о чему сведочи исрпан извештај о културно-јавној 
делатности школе, извештаји стручних већа. Овде истичем да је Школа остварила спектакуларне резултате на 
Републичком такмичењу музичких и балетских школе Србије 2022: освојене су 82 награде од тога 9 лауреата, 
44 прве, 22 друге, 6 трећих награда и 1 похвала. По статистици Републичког такмичења музичких и балетских 
школа Србије 2022, наша школа је на првом месту по броју освојених награда. Изузетно сам поносна на све 
колеге и ђаке који су допринели овом феноменалном успеху! 

3. 5 Такмичења

11
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Приказ учешћа и остварених резултати ученика и наставника на такмичењима у току целе школске године  

1. ПОЛУГОДИШТЕ

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
ЛАУРЕАТИ / 
СПЕЦИЈАЛН
Е НАГРАДЕ

1. 
НАГРА

ДЕ

2. 
НАГР
АДЕ

3. 
НАГРА

ДЕ

ПОХВ
АЛЕ

ОСТА
ЛЕ 

НАГРА
ДЕ

УКУПН
О

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ ВИОЛИНИСТА 
 11 -18. октобар 2021, Сремски Карловци 3 1 4

19. СМОТРА МУЗИЧКИХ ТАЛЕНАТА 
Сремски Карловци, 07. новембар 2021. 1 10 11

Међународно такмичење из солфеђа ФИЛУМ 
Крагујевац,28.11.2021. 1 1

23. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ СОЛО ПЕВАЧА 
„НИКОЛА ЦВЕЈИЋ“ 

Рума, новембар 2021. године
1 1 1 3

3. Међународно такмичење „Пианофест“ 
Битола, новембар 2021. 1 1

Међународно такмичење дувача 
Вараждин, 29.11. – 08.12.2021. 3 2 5

8.Ваљевско гитарско такмичење „Варт 2021“ 
Ваљево, 04. и 05.12.2021. 1 1 2

3. Меморијал „Коста  Манојловић“ 
Смедеревска Паланка, 01 – 06.12.2021. 1 7 8

29. Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике 
Београд, децембар 2021. 24 1 1 26

18.Међународно такмичење Даворин Јенко-дувачки инструменти 
Београд, 02-07.12.2021. 2 6 8 2 18

10. МЕМОРИЈАЛ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 
Нови Сад, 04 -10. децембар 2021. 2 1 3

8. Међународно такмичење „Вера Ковач Виткаи“ 
Нови Сад, децембар 2021. 6 3 9

2.Такмичење „Звуци флауте Сање Трајковић“ 
Београд, 18.12.2021. 1 1 2

1. Међународно музичко такмичење „Тициано Росети“ 
Лугано, Швајцарска, децембар 2021 1 1

УКУПНО: 7 66 17 4 94

2. ПОЛУГОДИШТЕ

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

ЛАУРЕАТИ 
/ 

СПЕЦИЈАЛ
НЕ 

НАГРАДЕ

1. 
НАГРА

ДЕ

2. 
НАГР
АДЕ

3. 
НАГРА

ДЕ

ПОХВ
АЛЕ

ОСТА
ЛЕ 

НАГРА
ДЕ

УКУПН
О

GOLDEN PIANO TALENTS COMPETITION 
Фебруар   2022. 2 1 3

Међународно музичко такмичење "Nouvelles étoiles" 
Париз, јануар 2022. 1 1

London Classical Music Compe��on 
Лондон (Велика Британија), фебруар 2022. 1 1 2

14. Клавирско такмичење СЛАВЕНСКИ 
Београд, 18-22.02.2022. 1 1 1 3

24. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“ 
Ваљево,24-27.02.2022. 8 8

PERFORMING ARTS ONLINE COMPETITION “ANGEL VOICE” 
25-287.02.2022. 1 1

12
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XXII Отворено такмичење Меморијал „Душан Протић 

Београд, 26.02. - 06.03. 2022. 4 4

12. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ 
„МИТА ТОПАЛОВИЋ“ за соло певаче 

Панчево, 05 – 06. март 2022.
1 1

Друго Међународно такмичење  
пијаниста Меморијал „Сања Павловић“ 

Aлексинац,  11 – 13. март 2022.
1 1

10. ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МУЗИЧКИХ ШКОЛA СРБИЈЕ 
„БИНИЧКИ“ 

Београд,  14 – 21. март 2022.
2 2

19. Међународно такмичење Даворин Јенко 
Београд, 18 – 22.03. 2022. 1 4 1 6

11. Фестивал гудача 
Шабац, 18 – 20.03. 2022. 4 4

20. Међународни фестивал 
Уб, 18 – 24. 03. 2022. 1 7 8

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ ПИЈАНИСТЕ 
PICCOLO PIANO TALENTS-online 

24 – 27. 03. 2022.
3 3

III Међународно такмичење флаутиста 
„Миодраг Азањац“ 

Београд, 25 – 27. 03. 2022.
2 1 3

26. Међународно такмичење 
младих пијаниста 

Шабац, 25 – 27. 03. 2022.
10 10

27. РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕТ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА 
„ФЕМЕДУС -деца композитори“ 

Београд, март 2022.
1 1

8. Међународно такмичење из солфеђа и теоретских предмета 
Београд, 02 – 03. 04. 2022. 3 3

14. Међународни фестивал 
„Дани хармонике“ 2022 

Угљевик - Бијељина , 31.03. – 05. 04. 2022.
1 1

Међународно такмичење 
„Фестивал словенске музике Београд“ 

Београд, 01 – 06. 04. 2022.
4 8 1 1 14

2. Међународно такмичење младих виолиниста „МИНИ ПАГАНИНИ“ 
Београд, 01 – 04. 04. 2022. 1 3 4

II Interna�onal Franz Liszt Center Piano Compe��on – online 1 1

27. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ И 
ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 
Београд, 09. и 10. 04. 2022.

18 1 1 20

XI Војвођански фестивал харфе 
Зрењанин, 09. и 10. 04. 2022. 4 4

Cyprus Interna�onal Music Compe��on 2022 
Међународно онлајн такмичење гитаре 

Кипар, април 2022. године
1 1 2

VI. Интернационални фестивал музике 
„Примавера“ 

Бијељина, 07 – 10. 04. 2022.
1 1 2

Међународно музичко такмичење 
„Ci�a di Cervignano“ 

Cervignano del Friuli (Италија), 07 - 10. 04. 2022.
1 1

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије 
2022 

Београд – Нови Сад, 01 – 14. 04. 2022.
9 44 22 6 1 82

X Међународно такмичење гудача НИШ 2022 
Ниш, 15 – 21. 04. 2022. 1 2 4 3 1 11

13
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VI међународни SIRMIUM MUSIC FEST 
Сремска Митровица, 27 – 30. 04. 2022. 2 25 7 34

64. Интернационалном такмичењу виолиниста "Jaroslav Kocian" 
Us� nad Orlici, Република Чешка, 03-07.05.2022. 1 2 3

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ ВИОЛИНИСТА 
Нови Сад – Сремски Карловци, 05 - 11. 05. 2022. 5 1 6

27. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ 
Београд - Нови Сад, 07 - 10. 05. 2022. 2 4 2 3 11

21. TАКМИЧЕЊЕ „ПЈЕТЕР ГАЦИ“ 
Скадар (Албанија), 03 - 05. 05. 2022. 1 1

10. Међународно музичко такмичење 
Ci�a di Palmanova 2022 

Италија, 09 - 15. 05. 2022.
1 1

ФЕСТИВАЛ ИСИДОР БАЈИЋ – РАСПЕВАНЕ СТРУНЕ 
13. 05. 2022. године 17 4 21

13. МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ СЛАВЕНСКИ 
Нови Сад, 13 - 15. 05. 2022. 1 1

PAART INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 
Бачка Паланка, 12 - 15. 05. 2022. 6 1 7

16. VOJVODINA GUITAR FEST 
Међународно такмичење гитариста 

„Јован Јовичић“ 
Нови Сад, 13 - 15. 05. 2022.

1 1 2

10. МЕЂУНАРОДНО БРАС ТАКМИЧЕЊЕ 
Панчево, 15. 05. 2022. 1 1

ФЕСТИВАЛ ИСИДОР БАЈИЋ 
КАМЕРНА МУЗИКА 

Нови Сад, 20 05. 2022. године
3 10 3 16

9. Међународно музичко такмичење 
„Фантаст 2022“ 

Бечеј,16 - 22. 05. 2022. године
14 14

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ВИОЛИНИСТА 
„ФРАЊО КРЕЖМА“ 

Винковци (Хрватска), мај 2022.
1 3 2 1 7

7. Интернационални фестивал ЕУФОНИЈА 
Нови Сад, 18 – 22. маја 2022. 3 2 2 7

БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ХАРМОНИКЕ 
Београд, 08. 05. 2022. 1 1 2

1. Међународно музичко такмичење 
„Урош Пешић“ 

Бања Лука, 22 - 23. 05. 2022.
1 1

XII Међународни фестивал 
„Музичко пролеће“ Смедерево 2022 

Смедерево, 27 - 29. 05. 2022.
3 3

ZEMUN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 
Земун, 24 - 31. 05. 2022. године 2 2 2 6

IX Међународно пијанистичко такмичење Смедерево 
Уљус 2022 - онлајн 

Мај 2022.
1 1 2

ФЕСТИВАЛ ИСИДОР БАЈИЋ – КЛАВИР 
28 - 29. 05. 2022. 27 6 2 35

Такмичење МЛАДИ ВИРТУОЗ 2022 
Београд, 21 - 28. 05. 2022. 1 2 3

8. ФЕСТИВАЛ ПИЈАНИЗМА 
Сремска Митровица, 26 - 29. 05. 2022. 2 2

Међународно онлајн такмичење гудача 
„Стеван Мокрањац“ Неготин 2022 

21 - 22. 05. 2022.
1 5 2 8
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1.Међународно такмичење ученика и студената 

соло певања УМБПС 
Београд, 22. 05. 2022.

5 5

1. Међународни фестивал соло песме „Liebeslied“ 
Сремска Митровица,  28. мај 2022. 4 4

45. Међународни сусрети хармоникаша 
Пула,  24 - 27. 05. 2022. 1 1

XII Интернационални фестивал хармонике Акордеон арт плус 
Источно Сарајево, 31.05. - 03. 06. 2022. 2 2

Међународно такмичење младих музичара 
 „Охридски бисери“ 

Охрид (Северна Македонија), 18 - 18. 06. 2022.
1 1

Champion's Keyboard Online Compe��on 2022 
јун 2022. године 1 1

11. Међународно клавирско такмичење „Иван Ријавец“ 
Live & Online 

Рогашка Слатина (Словенија), 21 - 22. 06. 2022.
1 1

19. Интернационални фестивал 
„Donne in Musica“ 

Интернационално такмичење извођача 
ВИОЛИНА 

Београд / Крагујевац, мај. 2022.

1 1

II Међународно онлајн пијанистичко такмичење „Сергеј Рахмањинов“ 
јун 2022. године 2 2

Summer�me edi�on ANGEL VOICE 
09 – 12.07. 2022. године 1 1

II Међународно пијанистичко такмичење FOUR NOTES 2022 
Абу Даби, јул 2022. године 3 3

Great Composers Compe��on online                                                                
Best Debussy Performance                                                                            

јун-август 2022.
1 1

УКУПНО: 34 293 69 18 3 6 423

УКУПНО 1. И 2. ПОЛУГОДИШТЕ: 41 359 86 22 3 6 517

3. 6 Дан школе

15

          Дан наше Школе ове године прославили смо по први пут у новој школи. Циклус од четири концерта који 
су одржани 16. и 17. маја показао је шта су све наставници и ученици наше школе остварили у току ове 
школске године. 
• Амфитеатарска сала - извођење опере (за децу) ''Шумска краљица’' 
• Амфитеатарска сала - концерт лауреата Републичког такмичења 
• Амфитеатарска сала - игроказ - концерт посвећен композитору Корнелију Станковићу 
• Градска концертна дворана - концерт оркестара Школе. 
Детаљан извештај налази се у Летопису школе. 
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Као руководилац једна велике и значајне институције, сматрам да сам пресељењем у нови објекат 
заокружила једну велику, захтевну и компликовану област рада, а истовремено отворила потпуно нове 
области деловања.  

Ова школска година свакако је на првом месту предвиђена за прилагођавање постојећих образаца 
организације и рада установе на нове услове. 

Са својим сарадницима полако отварам нова поља сарадње и деловања у најширем могућем смислу.  

4. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ

4. 1 Активности директора школе

Састанак руководилаца стручних већа, на коме смо 
између осталог, поделили нове лап-топ рачунаре.

15. октобра примили смо и делегацију Европске 
асоцијације музичких школа, чији је члан и ЗМБШС. 
Том приликом смо колегама показали зграду, 
поразговарали о новим плановима и представили, 
кратким концертом, наше најуспешније ученике.  
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19. новембра примила сам  делегацију Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, у саставу: Др 
Зоран Костић, специјални саветник, Др Милан Пашић, 
помоћник министра за предшколско и основно 
образовање и васпитање, Милош Благојевић, 
помоћник министра за средње образовање и 
васпитање, Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине, Биљана 
Кашерић, в.д. помоћника покрајинског секретара за 
образовање. 
Тема састанка била је промена плана уписа, као и 
отварање новог образовног профила "Дизајн звука" 
за наредну школску годину. 
Школу су, овом приликом, представили и наши 
надарени ученици Сергеј Скелеџија, виолина, кл. 
проф. Виталиј Гулијчук и Стефан Тодоровић, кл. проф. 
Ђуро Пете, уз клавирску сарадњу проф. Душка 
Швоње.

12. маја потписала сам споразум о сарадњи Музичке 
школе "Исидор Бајић", Нови Сад и Музичке академије 
Источно Сарајево.

Музичкој школи "Исидор Бајић", додељена је 
изузетна награда, повеља Доситеј Обрадовић. Била 
ми је изузетна част да испред свих наших наставника 
и ученика примим ово значајно признање, које ми је 
уручио министар просвете Републике Србије 
господин Бранко Ружић у предивној сали Ректората 
Универзитета у Београду. Веома сам поносна!

	 	
Са делегацијом, након обиласка нове школе,  
испред спомен собе Исидору Бајићу. 
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  Иако сам као руководилац школе, пуно уложила у изградњу структуре која ће обезбедити да на дневном 
нивоу оперативна питања буду брзо решавана кроз јасно постављену сарадничку мрежу, ипак сматрам да је 
мој контакт са родитељима и ученицима изузетно важан. Он се реализује у наведеним областима и 
циклусима:  

Актив директора средњих школа Новог Сада у 
Музичкој школи "Исидор Бајић", са руководиоцем 
Школске управе Нови Сад Милан Грујин.

Излагање програма рада директора за период 
2022.-2026. Школа која има визију и "музичку абецеду 
успеха".

Градска кућа, 28. Јун, додела видовданских награда. 
Браво за наше шампионе, искрено дивљење 
н а с т а в н и ц и м а - м е н то р и м а и х в а л а д и в н и м 
родитељима на подршци. Наш Нови Сад, ГРАД 
ШАМПИОНА!

			 		 	

			 	

4. 2 Сарадња са родитељима и ученицима
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Сарадња са родитељима/старатељима

Област Начин реализације Носилац реализације
Време 

реализације

Комуникација школе и 
породице

Општи родитељски састанак  
На нивоу разреда у омш 
- за родитеље ученике првог разред  

Директор, пом. Директора, ПП 
служба

Онлајн 
информације

Општи родитељски састанак  
На нивоу свих група полазника музичког 
забавишта

Руководиоци одсека Онлајн 
информације

Општи родитељски састанак -   
Први разред смш

Директор, помоћник директора за 
културну и јавну делатнист школе, 
ПП служба

Онлајн 
информације

Сачињен и истакнут план  за родитеље са 
термином за индивидуалне разговоре 
наставника

Директор, руководиоци стручних 
већа 

Септембар 

Индивидуални разговори Директор Перманентно

Телефонски разговори Директор По потреби

Писмени позиви Директор, пп служба По потреби

Молбе родитеља Директор, педагошки колегијум Сваког понедељка у 
месецу

Website школе Марија Ђокић, Нада Мијатовић, 
пом. директора

Перманентно

Подршка родитељству - едукација родитеља 
- ваше дете ученик музичке школе  
- како родитељи могу помоћи развоју 
самопоштовања и самопоуздања код своје 
деце  
- професионална орјентација  

Директор, ПП служба

Укључивање родитеља у 
процес учења

- родитељски састанци на нивоу одељења - 
информисање о успеху ученика

Директор, одељењски старешина Онлајн 
информације, кроз 
текстове ПП службе

- ес дневник Директор, наставник рачунарства 
и информатике 

Перманентно 

Укључивање родитеља у 
активности у школи

Подстицање укључивања родитељи у 
стручни актив за школско развојно 
планирање и развојни план школе  

Директор 

Тим за самовредновање и вредновање рада 
школе 

Директор, тим за 
самовредновање и вредновање 
рада школе 

Укључивање родитеља у 
доношењу одлука 

Укљученост родитеља у рад савета родитеља Директор, одељенске старешине 

САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА

Активности Начин реализације Носилац реализације Време 
реализације

Парламент ученика Формирање Ученичког парламента Директор, одељењске старешине септембар

Израда идивидулног плана заштите за 
ученике

Директор, ПП служба, одељењски 
старешина, родитељ

Октобар, новембар
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Едукација ученика Доделе бицикала најбољим 

ученицима основних и средњих школа 
Европскa недељa мобилности и 
Светског дана без аутомобила. 
Бициклове су добили: Доротеа 
Проданов, Исидора Крмпотић, 

Валентина Ковачев и Даниел Леш.

Град Нови Сад, Градска управа за 
заштиту животне средине Нови Сад, 

Директор, ПП служба 

Септембар

Недеља борбе против дистрофије 
Хуманитарна акција

Удружење дострофичара Јужно 
бачког округа, 

Директор, ПП служба, одељењске 
старешине

октобар

Превентивне активности - радионице  
„Стоп насиљу“ и „Чувам те“ 
ученицима основне музичке 

Директор, ПП служба и Тим за борбу 
против насиља, злостављања и 

занемаривања

новембар 
децембар

Радионица „Заштита менталног 
здравља“  

ученици средње школе

Дома здравља Нови Сад 
Директор, ПП служба

Пројекат „У сустрет празницима – 
јелка“ 

Развијање компентенција ученика за 
предузимљивост и предузетништво, 
неговање ненасилне комуникације, 

толеранције и решавање конкретних 
проблема и задатака.

Директор, ПП служба, уленички 
парламент и чланови тимова

”Безбедности у саобраћају“ 
едукацију ученика са циљем 

унапређења безбедности у саобраћају у 
трајању од два школска часа, ученици 

трећег разреда

„Центар за унапрећење безбедности 
у саобраћају“, реализоваo је 
едукацију ученика у средњој школи 
„Светозар Марковић“, у Новом Саду. 
Директор, сарадња ПП службе

децембар

„Читајмо гласно“  
поводом обележавања Националног 

дана књиге

Друштво школских библиотекара 
Србије, Директор, Директор, сарадња 

ПП службе

јануар

„Репродуктивно здравље младих” 
први разреди

ДЗ Нови Сад, Саветовалиште за 
младе, Др Драгана Зарић, лекар и 

психолог Анкица Гостовић, 
Директор, сарадња ПП службе

април, јун

„Правилна исхрана“ 
Трећи разреди

проф. Љубица Докић, Технолошки 
факултет, одсек угљено хидратна 
исхрана, Директор, сарадња ПП 

службе

април

”Безбедности у саобраћају“ 
едукацију ученика са циљем 

унапређења безбедности у саобраћају у 
трајању од два школска часа, ученици 

трећег разреда

„Центар за унапрећење безбедности 
у саобраћају“, реализоваo је 

едукацију ученика у Гимназији „Лаза 
Костић“, Директор, сарадња ПП 

службе

мај

Доделе бицикала најбољим 
ученицима основних и средњих школа 

Иван Чернухин/ученик 6.разреда 
основне музичке школе и Катарина 

Мошо/ученица 4/2 одељења средње 
музичке школе. Ученице, Невена Ташин 

и  Кристина Лакић 4. Вис, су свирале 
28.06. ти на додели награда 

Град Нови Сад 
 централни плато купалишта Штранд,  

Директор, сарадња ПП службе 

Јун
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 Поред табеларано наведених активности, ученици Школе укључени су у различите акције сарадње и 
едукације, које наводим овде, а о којима постоји детаљан извештај у извештају о раду ПП службе.  
 Сарадња одељењских старешина са матичним школама, родитељима, предметним наставницима, 
педагошко – психолошком службом и директором шкле, веома је сврсисходна и адекватна. 
 Урађени си планови подршке ученицима којма је подршка потребна због подбацивања у учењу и 
развијању самопоуздања. 

 У сусрет Меморијалу Исидор Бајић, окитили смо велику јелку и допринели празничном осећању у 
школи. Јелку нам је донирала фирма ‘’Универзал’’, а бројне украсе правили су и донирали ученици школе.  

 

  

 
Једна од манифестација, чији сам зачетник и на коју сам нарочито поносна, јесте Меморијал Исидор 

Бајић - пијанистичко такмичење, које је доживело своје десето издање од настанка, а прво у новим условима 
и новој школској згради.  

„Професија без родних стереотипа“ 
 ученици III2 разреда 

Удружење научница Србије „СРНА“ у 
сарадњи са Високом школом 

струковних студија за образовање 
васпитача у Новом Саду поводом 
свечаног обележавања 11. јуна, 

Националног дана родне 
равноправности. 

Директор, сарадња ПП службе

Јун

Превентивне активности - радионице  
„Стоп насиљу“ и „Чувам те“

Директор, ПП служба и Тим за борбу 
против насиља, злостављања и 

занемаривања

Радионице „Заштита менталног 
здравља“

Директор, сарадња ПП службе

Саветодавни разговор са 
ученицима

Индивидуални разговор Директор, ученик, ПП служба По потреби 

4. 3 Меморијал Исидор Бајић
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Због свог интернационализма, Меморијал сматрам догађајем који школу позиционира високо на 

листама светских институција музичког образовања, а нашем колективу доноси могућност не само праћења, 
него и директног повезивања са најсавременијим токовима светског пијанизма.  

X меморијал одржан је од 4. до 10. децембра 2021. године. На њему су били заступљени учесници из 
30 држава.  

Свечаном отварању присуствовали су, између осталих, Далибор Рожић, члан градског већа за културу 
и Стефан Миленковић, виолиниста, уметнички директор Градске концертне дворане.  

Концерт отварања припао је клавирском дуу АМАЛ (Јарон Колберг и Бишара Харони).  
Чланови жирија за све категорије су: Ђулијана Контрерас (Перу), Бишара Харони, Јарон Колберг 

(Израел), Карлес Рама (Шпанија), Маркос Мадригал (Куба), Наташа Митровић (Србија), Алваро Тексиера Лопез 
(Португал).  

Као и претходних година, оркестарско финале привукло је огромну пажњу публике. Троје финалиста 
наступили су уз пратњу Београдских симфоничара, под управом диригента Радана Јовановића.  

Добитници награда су:  
A категорија 
Stanislava Tešić Special Award најбоље пласираном тамичару из Војводине 
PETRA SPASOJEVIĆ (Serbia) 

III награда  
DAVIDE CONTE (Italy) 

II награда  
RADOSLAV CHIKOLOV (Bulgaria) 
YASEN KALAYDZHIEV (Bulgaria) 

I награда 
YUJIE LI (Russia) 
PETRA SPASOJEVIĆ (Serbia) 
Лауреат A и Б категорије 
YUJIE LI (Russia) 
Б категорија 
Специјална награда Camille Saint-Saens у  
Б категорији 
ROMAN FEDIURKO (Ukrajina/Ukraine) 
Трећа награда 
VASILIJE BASARAB (Srbija/Serbia) 
Друга награда 
ZVJEZDAN VOJVODIĆ (Hrvatska/Croa�a) 
ANĐELA DINIĆ (Srbija/Serbia) 
Прва награда 
IVAN PETROVIĆ POLJAK (Hrvatska/Croa�a) 
ROMAN FEDIURKO (Ukrajina/Ukraine) 
Ц категорија 
Специјална награда Clara Schumann 
ALBERTO FERRO (Italy) 
Трећа награда - није додељена 

Друга награда 
ALBERTO FERRO (Italy) 
BOGDAN DUGALIĆ (Serbia) 
Прва награда 
OXANA SHEVCHENKO (Kazakhstan) 
Награда публике (А) 
PETRA SPASOJEVIĆ (Serbia) 
Награда публике (Б) 
ANĐELA DINIĆ (Srbija/Serbia) 

Награда публике (Ц) 
BOGDAN DUGALIĆ (Serbia) 
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4. 4 Фестивал Исидор Бајић

После двогодишње паузе по шести пут је организовано такмичење под називом „Фестивал Исидор 
Бајић“. У оквиру овог шестог по реду Фестивала Исидор Бајић у нашој школи је од 13. до 15. маја 
2022. године одржано такмичење гудача „Распеване струне“. Такмичење камерне музике одржано 
је од 20. до 22. маја 2022. године, а од 27. до 30. маја 2022. године одржано такмичење клавира. 

			 			
4. 5 Светска конференција клавирских педагога, уметника и пијаниста

Четрнаеста по реду Светска конференција клавирских педагога, 
пијаниста и уметника (World Piano Conference) одржана је у 
Новом Саду од 27. јуна до 03. јула 2022. године. Гости нашег 
града ове године били су истакнути педагози и пијанисти из  
двадесет земаља. Током трајања Конференције, поред низа 
предавања, мајсторских курсева и презентација, одржани су и 
концерти учесника Светске конференција клавирских педагога, 
пијаниста и уметника. У оквиру овогодишње Светске 
конференција и наши ученици имали су своје концерте:                                                                                                                                            
Ленка Шкрбић, класа Едит Миавец                                                                                                           
Петра Спасојевић, класа Ана Фрлин                                                                                                   
Даниел Леш, класа Чила Стојшић

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

5. 1 In memoriam

Прерано и изненада у 73. години живота напустио нас је Нинослав Петроње, 
дугогодишњи драги професор Музичке школе „Исидор Бајић“. Нинослав је био 
омиљени професор многих генерација ученика и цењени колега. Почео је да 
ради у нашој школи давне 1978. године. Од тада па све до одласка у пензију 
предавао је дириговање и музичке облике, а као разредни старешина на пут је 
извео многе генерације ученика средње музичке школе, које је веома волео и 
са радошћу им се посвећивао. Вама, драги Професоре, нека је вечна слава и 
хвала!

Памтићемо је по уметности која ја исијавала из сваког њеног геста, сваког 
осмеха, сваког тона. Дивна особа, пријатељица, уметница, мајка, супруга, 
кћерка.  
Са осећањем ненадокнадивог губитка, опростили смо се од наше Јелене Васин 
Кекић, 16. августа 2022. 
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Оно на шта сам нарочито поносна јесте чињеница да наставници моје школе, поред свог предагошког рада, 
учествују и као организатори различитих пројеката, фестивала, концертно наступају и сл. У наставку текста издвајам 
најзначајније активности, а у извештајима појединачних стручних већа, налазе се подаци о свим активностима 
наставника Школе. 

5. 2 Постигнућа наставника

Ана Фрлин, професорка клавира, аутор је стихова и 
музике нашег кандидата за такмичење Евровизије - 

дечја песма. Наше ученице су извођачи. Екипа је 
путовала у Париз, што је за све њих било сјајно 

искуство! 

 

Колегиница Дина Шуклар Визике, одржала је концерт 
јеврејске музике са челистом Кристофом Јаном. 

Проф. клавира и руководилац стручног већа, добитник 
је награде ЗМБСС за 2021. годину.  

 

Колеге Ведран Феризовић (гитара) и Сандра Дропо 
Рамаји (саксофон), снимају ауторски материјал и 
активни су на поп сцени. 
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Извођења Бахове Пасије по Матеју, уз изузетно вођење 
наше диригентице Тамаре Петијевић.  

 

Перформанс ''Место добре раднице” који садржи 
елементе кабареа, предавања и трибине, а иницијална 

ситуација замишљена је као састанак групе за самопомоћ 
и подршку четири жене, које повезује њихово радно 

искуство. Све четири раде у уметности и култури. Све 
четири раде (или су радиле) као наставнице. У овом 
перформансу оне разматрају друштвену стварност и 

проблематику рада, у култури и образовању, у Србији, 
данас. 

Наша проф. Дуња Црњански 

 

Наша проф. Дуња Црњански активна је и на џез сцени, па 
је тако са новосадским тријом The Howlite снимила албум 

„The Disappearance of a Cloud”. 

 

Концертне активности имају и колеге Александра 
Хорват, флаута и Саша Свијић, клавир, који су 
учествовали и у манифестацији ‘’Бајићеви дани’’ у 
Кули. 

 

Концерт је одржао и квартете Билитис, у коме су 
чланице наша проф. флаута Ксенија Башић и проф. 
виолине Ива Мајсторовић. 

Награду ‘’Политике’’ за област уметничког 
деловања понео је Новосадски дувачки квинтет, 
чији је оснивач и члан, наша професорка Ксенија 
Мијатовић Кором.  
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Поред тога, наставници школе активно учествују као чланови жирија на такмичењима.  

ТАБЕЛА ТАКМИЧЕЊА НА КОЈИМА СУ У РАДУ ЖИРИЈА УЧЕСТВОВАЛИ НАСТАВНИЦИ МШ “ИСИДОР БАЈИЋ” 
школска 2021/22 

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

19. смотра музичких талената Србије
Виталиј Гулијчук – виолин 
Олга Борзенко – клавир 
Марта Балаж – соло певање

3. Меморијал „Коста  Манојловић“ 
Смедеревска Паланка, 01 – 06.12.2021.

Олга Борзенко – клавир 
Ива Мајсторовић - виолина

2.Такмичење „Звуци флауте Сање Трајковић“  
Београд, 18.12.2021. Александра Хорват - флаута

24. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“ Ваљево,24-27.02.2022. Ксенија Мијатовић Кором - флаута
Друго Међународно такмичење  пијаниста Меморијал „Сања Павловић“  
Aлексинац,  11 – 13. март 2022.

Олга Борзенко – клавир

20. Међународни фестивал  
Уб, 18 – 24. 03. 2022.

Маријана Крмпотић – виолончело 
Стеван Јовић - гитара

26. Међународно такмичење младих пијаниста 
Шабац, 25 – 27. 03. 2022. Милена Апић - клавир

Међународно такмичење „Фестивал словенске музике Београд“ 
Београд, 01 – 06. 04. 2022.

Oлга Борзенко – клавир 
Марта Балаж – соло певање 
Виталиј Гулијчук – виолина,виолончело

27. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ И ГУДАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА 
Београд, 09. и 10. 04. 2022.

Виталиј Гулијчук – виолина

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије 2022 
Београд – Нови Сад, 01 – 14. 04. 2022.

Срђан Далагија – клавир омш-председник 
жирија 
Олга Борзенко – клавир смш 
Сенка Недељковић – соло певање 
Јасна Марковић Вујановић – флаута 
Ђуро Пете – кларинет – председник жирија 
Љиљана Сегеди – обоа/фагот  – председник 
жирија 
Зоран Кмицикевић – саксофон 
Ксенија Мијатовић Кором – 
класични,некласични  и 
вокалноинструментални ансамбли – 
председник жирија

VI међународни SIRMIUM MUSIC FEST 
Сремска Митровица, 27 – 30. 04. 2022.

Ђуро Пете - кларинет

27. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ПЕТАР КОЊОВИЋ“ 
Београд - Нови Сад, 07 - 10. 05. 2022.

Јудит Нидерхолцер Јосифоска – виолончело 
Мина Момчиловић Белић - харфа

ФЕСТИВАЛ ИСИДОР БАЈИЋ – РАСПЕВАНЕ СТРУНЕ 
13. 05. 2022. године Ива Мајсторовић - виолина

PAART INTERNATIONAL PIANO COMPETITION 
Бачка Паланка, 12 - 15. 05. 2022. Милена  Апић - клавир

16. VOJVODINA GUITAR FEST 
Међународно такмичење гитариста „Јован Јовичић“ 
Нови Сад, 13 - 15. 05. 2022.

Александар Спасојевић – гитара 
Стеван Јовић - гитара

ФЕСТИВАЛ ИСИДОР БАЈИЋ  КАМЕРНА МУЗИКА 
Нови Сад, 20 05. 2022. године

Игор Парошки – камерна музикас 
Милана Вуксан – камерна музика

XII Међународни фестивал  „Музичко пролеће“ Смедерево 2022 
Смедерево, 27 - 29. 05. 2022. Мирјана Хајдуковић Давидовић - виолина

ФЕСТИВАЛ ИСИДОР БАЈИЋ – КЛАВИР 
28 - 29. 05. 2022.

Слободанка Стевић - клавир

ZEMUN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 
Земун, 24 - 31. 05. 2022. године Ђуро Пете - кларинет

Међународно онлајн такмичење гудача „Стеван Мокрањац“ Неготин 2022, 21 - 
22. 05. 2022. Јудит Нидерхолцер Јосифоска – виолончело

УКУПНО ТАКМИЧЕЊА: 20 УКУПНО ПРОФЕСОРА: 23
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 Сви чланови колектива учествовали су на обавезном акредитованом програму стручног усавршавања 
„Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења“ у организацији Завода 
за унапређивање образовања и васпитања. 
 Поред овог, наставници су наставили са обуком на онлајн семинару Музика уз помоћ рачунара, која jе 
била реализована почетком другог полугодишта, тачније, почев од 7. фебруара.  
 Услед пандемије COVID-19 стручна усавршавања (стручно усавршавање ван установе, акредитовани 
семинари, скупови и сл.) одржавана су путем договорених платформи. Наставници и стручни сарадници су у 
складу са препорукама Министарства просвете, упућивани на индивидуалне и групне едукације, вебинаре и 
конференције. Наставници су и самостално реализовали неке облике усавршавања непосредно и радо се 
одазивали и присуствовали тим едукацијам. Детаљан преглед остварених бодова појединачно налази се у 
документацији представника из тима са свако стручно веће и координатора тима. 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 

Извештај о реализацији семинара у школској 2021/22 

  

5.3  Стручно усавршавање наставника

У установи Број бодова по одсецима Укупан број присутних (запослених)

Теоретски одсек основна 630 то основна 6

Теоретски одсек средња 139 то средња 13

Дувачки одсек 1659 16

Гудачки одсек 1436 15

Одсек клавира 4658 стручно веће клавир

Полиинструментални одсек 286 9

Хармоника 1443 12

Одсек соло певање 925 7

Ван 
установе

Теоретски одсек основна 144 то основна 6

Теоретски одсек средња 405 то средња 13

Дувачки одсек 432 16

Гудачки одсек 1820,5 15

Одсек клавира 1256  стручно веће клавир

Полиинструментални одсек 108 9

Хармоника 480 12

Одсек соло певање 48 7

Редни број Име и презиме Бодови унутар установе Бодови ван установе

1. психолог 227 64

2. педагога 221 57

НАЗИВ АКРЕДИТОВАНОГ СЕМИНАРА Компетенција приоритет

Музика уз помоћ рачунара 10.2021., 02.2022. године. К1 П1

„Јачање професионалне улоге психолога у школама“ психолог К1 П4

Обука дигитална учионица Зоув /

Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења – онлајн 
24.11.2021, 03. 12. 2021. Сви наставници. Трајање 3 недеље.

Министарство 
Просвете

/

 „Изазови професионалног идентитета педагога у савременом друштвеном контексту“ Симпозијум /
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 У овој школској години извршено је пријављивање за полагање испита за лиценцу наставника:  
❖ Наташа Савић, наставник виолине, 
❖ Соња Петков, наставник хармоније 
❖ Никола Стојановић, наставник физичког 
❖ Соња Миљанић, наставник клавира 
❖ Јелена Тодоровић, наставник харфе 
  

  

 Опроштај од старе зграде уприличили смо у дворишту у Његошевој 9. Иако су у моменту одржавања 
нашег дружења наставници већ били почели са наставом у новој школи, атмосфера те вечери била је 
сентиментална и дирљива. У колективу имамо колеге које су готово цео свој живот провеле у овој школи, 
управо на овој адреси – од школовања у основној, потом у средњој школи, а затим и прво као млади 
наставници још увек студенти и потом свој активни радни век. Њихове фотографије са друштвених група 
најбоље говоре о томе:  

 У Приземљу Музичке школе налази се административни блок са канцеларијама запослених, које су 
опремљене тако да задовољавају потребе вођења администрације школе. На I спрату су библиотека, соба за 
дизајн звука, одмориште за ученике, које је замишљено као место са клупама за седење, „лејзи – беговима'', 
столовима, учионице. На III спрату смештена је спомен соба  посвећена Исидору Бајићу, са стакленим 
витринама за музејску поставку, учионице. На II спрату налази се и учионица за стране језике са системом за 
учење језика са посебним софтвером, као и још једно одмориште за ученике.  
 Музичка школа има и две сале за јавни час на III спрату. Због специфичних захтева имају високе 

5.4  Лиценце наставника

6. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

6.1  Адаптација на нове услове и примопредаја старог објекта

Дозвола за рад 

	
Колегиница Едит Миавец, на свом личном ФБ профилу 

поделила је ову фотогафију уз текст ‘’54 године на 
истој адреси...’’
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плафоне. Као такве замишљене су као једноставни простори са троугластим светиљкама који висе као 
лустери. На III спрату налази се и једна мања концертна дворана са 176 места. Сала на III спрату је простор 
намењен дешавањима са планираним мањим бројем места. Простор је акустички решен. Изабране су три 
боје седишта, зелена и две нијансе сиве.  
 Учионице опште наставе су планиране као простори који имају обраду зидова у три боје зависно од 
боја које су врата на том спрату. Као такве дефинисана је шема бојења у графичкој документацији. Одморишта 
су простори намењени боравку ученика у паузама између наставе. Као такви замишљени су као опуштени 
весели простори са седењем за дружење.  
 Забавиште је део музичке школе, намењено деци од 5 до 9 година. Намештај је прилагођен узрасту 
деце, као и садржаји.  
 Соба за дизајн звука је простор намењен новом смеру музичке школе. Простор је прилагођен пројекту 
акустике.  
 Библиотека је простор намењен да буде креативна радионица музичке школе са мноштвом 
различитих садржаја.  
 Сала за хор је посебна целина прилагођена својој намени. 
ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА 
Са посебном пажњом је објекат опремљен, а реализација пројекта опремања обухватила је три сегмента: 

• Школски намештај  
• Мултимедијалну опрему 
• Музичке инструменте 

Посебно је значајно истакнути опремљеност музичким инструментима. 
За потребе објекта, пројекат опремања музичким инструментима је подразумевао набавку: 

1. УДАРАЧКИХ ИСТРУМЕНАТА (маримба, вибрафон, ксилофон, тимпани, глокеншпил, велики бубањ, 
чинеле, добоши, том томови, сет бубњева…) 

2. ХАРФИ (2 ком) 
3. МУЗИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ЏЕЗ САСТАВЕ  
4. КЛАВИРА (44 ком) 
5. ПИЈАНИНА (20 ком) 
6. ЕЛЕКТРИЧНИХ КЛАВИРА (12 ком) 
7. ОПРЕМЕ ЗА КЛАВИРСКУ РАДИОНИЦУ 
8. ХАРМОНИКА (26 ком) 
9. ОПРЕМЕ ЗА КОНЦЕРТНУ САЛУ 
10. ОСТАЛА ОПРЕМА (пултеви, сталци за инструменте, колица за пултеве, бина, практикабле, диригентски 

пултеви…) 
Испорука свих сегмената опреме је била сукцесивна и одвијала се током 2020 и 2021. године. 

 Крајем календарске године (2021.) расписана је јавна набавка укупне вредности 3.000.000 динара, 
којом је обухваћена набавка: 
◆ Дувачких инструмената, према потребама стручног већа 

6. 2 Јавна набавка

Инструмент Предлог Ком Опис

Фаготино 
Дечји фагот

Предложени модел: 
h�ps://www.normans.co.uk/products/
m o nt re u x- s o n ata - st u d e nt- m i n i -
bassoon 
или одговарајући

2

Фагот специјално дизајниран за децу узраста од 7 до 11 
година.  
Инструмент мањи од стандардног, са распоредом клапни 
идентичним фаготу пуне величине. 
Стабилна интонација, пун тон. 
Ге- клапна 
Пуно ABS тело 
Есо цев, најмање једна, са трскама 
Никловане клапне 
Лагани кофер 
Тело од смоле (resin) које омогућава много боље 
одржавање, без пуцања и набрекнућа.
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Дупла хорна  

Предложени модел: 
h�ps://www.allegromusic.co.uk/shop/
french-horns/odyssey-o´1750bf-
premiere-bbf-french-horn-ouµit/ 
или одговарајућа 

 

2 

Дупла хорна 
 Месингани корпус  
Усна цев од од легуре ‘rose pipe’ 
 Сјајно лакирана хорна 
Denis Wick усник DWPAX5.5  
Средњи отпор грифова 
 Никловани цугови 
Кожни рукохват 
Пречник усне цеви : 12.1mm/0.47"  
Лагани кофер од од тврде пене, омотач од канваса/платна 
са нараменицама 
Опрема: рукавице и сет за чишћење

Хорна

Предложени модел: 
h � p s : / / w w w. t h o m a n n . d e / g b /
thomann_hr_104_f_french_horn.htm 
или одговарајући 1

Еф хорна фиксираног корпуса, пречника 310 mm  
Ball bearing linkage system 
Конусно ротирајући вентили 
Усна цев од златног месинга, пречника 12 mm 
Цугови од сребрног никла, унутрашњи и спољашњи 
Сјајни лак 
Тежина1.95 kg 
Долази са усником и лаганим кофером

Хорна

Предложени модел: 
h � p s : / / w w w. t h o m a n n . d e / g b /
thomann_hr101_kinderwaldhorn_in_f.
htm 
или одговарајући

1

Дечја Еф хорна 
Месингани корпус 
Ball bearing linkage system 
Усна цев од сребрног никла 
Спољашњи цугови од сребрног никла 
Прилагодљиви држач за руке 
Adjustable hand support 
Усник и кофер

Труба, почетничка

Предложени модел: 
h�ps://staggmusic.com/en/products/
view/WSTR245-bb-pocket-trumpet-
wabs-case/ 
или одговарајући 

2

Бе труба 
Бакро-никал вентили 
Месингана главна цев (Leadpipe) 
Корпус од месинга пречника 105 mm 
Средње бушење 11,6 mm 
Тело од месинга 
Са прстеном за палац на трећем цугу  
Две клапне за испуштање воде 
Са усником 7це (7C) посребрен 
Са торбом са ручкама димензија 
28 x 22 x 14 cm or 11.02 x 8.66 x 5.51 in. 
У потпуности тестиран инструмент 
Сјајни лак

Труба, сребрна

Предожени модел: 
h�ps://lyrastyle.rs/product/yamaha-
ytr-4335-gii-truba 
или одговарајући 

1

Бе труба средњег нивоа 
Средње бушење 11,6 mm 
Пречник звона, златни месинг, 4 7/8" ili 123 mm 
Вентили од монела 
На цугу за трећи вентил клапна за испуштање воде 
Посребрена 
Pluzuma Welded 
Дугмићи пласика 
Усник: 11B4 
Кофер са каишевима за ношење на леђима 
Прибор за одржавање 

Корнет

Предложени модел: 
h � p s : / / w w w. t h o m a n n . d e / g b /
carol_brass_ccr_3200_yss_bb_l.htm 
или одговарајући

1

Средње бушење 11,7 mm 
Стандардно месинг звоно 120 mm 
Месингана главна цев (Leadpipe) 
Месинг/никал цуг 
Сјајни лак 
Долази уз торбу и усник 7C, уље за подмазивање.
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◆ Три контрабаса, према потребама стручног већа 

Тромбон

Препоручени модел: 
h � p s : / / w w w. t h o m a n n . d e / g b /
thomann_classic_µ547_gl_trombone.h
tm 
или одговарајући 1

Традиционална конструкција 
Широко бушење 13.90 mm  
Звоно од златног месинга пречника 215,90 mm 
Никал-сребро вањски цугови 
Хром-никал-сребро унутрашњи цугови 
Ергономични држачи палца 
Сјајни лак 
Усник 
Mouthpiece, уље за подмазивање и торба са 
нараменицама

Тромбон

Препоручени модели: 
h � p s : / / w w w. t h o m a n n . d e / g b /
thomann_classic_tb525_l_trombone.h
tm 
Или 
h � p s : / / w w w. t h o m a n n . d e / g b /
thomann_blacky_bb_tenor_trombone.
htm 
или одговорајући

1

Средње бушење 13.34 mm 
Месингано звоно пречника 203 mm 
Никал-сребро цуг 
Унутрачњи цуг од хромиран новим сребром 
Провидни лак 
Mouthpiece, уље за подмазивање и торба са 
нараменицама 

Опционо боја: црна мат лакирана, са златним брушењем

Трске за обоу

Препоручени модел: 
h�ps://lyrastyle.rs/product/marigaux-
trske-za-obou-gob105m-10kom 
или одговарајуће.

3 кутије 
(30 ком)

Трске за обоу стандардне дебљине 10.5

Хилзне за обоу

Препоручени модел: 
h � p s : / / w w w. t h o m a n n . d e / g b /
thomann_oboe_staple_chiarugi_2_47
mm.htm 
или одговарајући

2 кутије 
(20 ком)

Хилзне дужине 47 mm 
Месинг 
Димензије отвора: 
горња хоризонтално: 1.9 mm 
горња вертикално: 2.4 mm 
доња: 4.6 mm

Кларинет

Препоручени модел: 
h � p s : / / w w w. t h o m a n n . d e / g b /
yamaha_ycl_255_s_clarinet.htm 

1

Тело од АБС смоле 
Подесиво одмориште за палац 
Побољшани тракасти прстен 
Бем (Boehm) 
17 клапни 
Посребрени механизам 
6 прстенова 
усник Yamaha 4C 
Лагани кофер и опрема за одржавање. 
Прецизне интонације, брзог одазива тона. 

Инструмент Предлог Ком Опис

Контрабас

Предложени модел: 

Eastman strings model VB501 
majstora Jean-Pierre Lupot 3/4 
veličine  

https://www.eastmanstrings.com/
bass/step-up

или одговарајући

1

1. ручни рађени мајсторски инструмент 
2. предња плоча од пуног дрвета, селектована европска 

смрека 
3. задња плоча и странице од пуног дрвета, селектовани 

европски јавор 
4. чивије - Rubner bras, модел  Tyrolean 
5. кобилица - Despiau 1 Tree  
6.  fingerboard (прстохват) искључиво од пуне ебоновине 
7.  инструмент мора бити финално сетапован (подешен), 

са Thomas�k Spirocore medium 
жицама,оркестарски штим 

8. укључује ташну професионалне израде, постављену са 
не тањим материјалом од 27 мм 

9. Виолин модел"
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SMS MUSIC doo из Новог Сада, донирао је школи музичке, дувачке, инструмента, од пиколо флауте до 
тромбона. 

 Музичка школа, по својој природи, врши веома важну улогу у културном животу и пулсу града. С тим у 
вези, наши ученици се, за разлику од својих вршњака у многим другим институцијама образовања, већ од 
првог дана васпитавају у духу своје будуће професије. 
 Сматрам, зато, да је изузетно важно, њихове бројне коцертне активности, посматрати управо као вид 
предузетничког духа.  

Концертне активности унутар школе, системски су почеле од другог класификационог периода, 
првенствено кроз јавне часове организоване на свим одсецима. Поред јавних часова, одржани су и концерти 
класа и одсека.  Детаљни подаци о свим наступима, налазе се и у појединачним извештајима  Стручних већа 
као и у Летопису Музичке школе „Исидор Бајић“ за школску 2021/2022. годину: 

Контрабас

Предложени модел: 

Rudolph model RB-634 double bass, 
hibridni model, veličine 3/4 

h�ps://tma-benelux.com/en/product/
25601/double-bass-34-solid-top-spirit-
varnish-ebony-fingerboard-gamba-
model
или одговарајућа

2 

1. предња плоча од пуне смреке 
2. задња плоча и странице од ламинираног јавора 
3.  чивије Tyrolean тип 
4. фингербоард (прстохват) од искључиво пуне ебоновине 
5. кобилица искључиво Teller B-0934 German модел 3/4  
6.  инструмент мора бити сетапован (подешен), са 

Thomas�k Spirocore medium жицама, оркестарски штим 
7. укључује професионалну ташну, поставе не тање од 

27мм 
8. Гамба модел

6. 3. Донације школи

7. ИНИЦИРАЊЕ И ПОДРЖАВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА

7.1  Јавни наступи

7.1.1 Јавни наступи ученика у концертим салама Школе

Датум наступа Наступ

15.10.2021. Посета делегације Европске асоцијације музичких школа 
Тамаш Киш – соло певање 

Класа: Марта Балаж 
Кл. сарадник: Соња Мушикић 

Петра Спасојевић – клавир 
Класа: Ана Фрлин 

Стефан Тодоровић – кларинет 
Класа: Ђуро Пете 

Сергеј Скелеџија – виолина 
Класа: Виталиј Гулијчук 

Кл. сарадник: Нера Скелеџија
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05.11.2021. Концерт такмичара из класа Олге Борзенко и Виталиј Гулијчука 

Сергеј Скелеџија – виолина 
Милена Јанковић – виолина 

Адам Хабрам – виолина 
Марија Шаповалова – клавир 

Иван Чернухин - клавир

02.12.2021. Концерт класе Александре Хорват

11.12.2021. Концерт класе Олге Борзенко

17.12.2021. Полугодишњи концерт дувачког одсека

 21.12.2021. Хуманитарни концерт првачића гудачког одсека

07.02.2022. Концерт посвећен професору Чаби  Зими 
садашњи и бивши ученици професора Чабе Зиме

29.03.2022. ЧОВЕК САВ ОД МУЗИКА 
Концерт – игроказ посвећен лику и делу Корнелија Станковића 

Диригент и аутор сценарија Тамара Адамов Петијевић 
Учествују ученици средње  музичке школе „Исидор Бајић“

31.03.2022. Концерт класе флауте Ксенија Мијатовић Кором

12.04.2022. „Концерт победника“ 
Концерт награђених ученика гудачког одсека са Републичког такмичења  камерне музике и 

гудача 2022

13.04.2022. „Вече хармонике“ 
Концерт ученика и професора одсека хармонике

13.04.2022. Концерт ученика саксофона из класе Сандре Дропо Рамаји

26.04.2022. Солистички концерт Лана Зорјан – виолина

26.05.2022. Годишњи концерт соло певачког одсека

30.05.2022. Солистички концерт Адам Хабрам – виолончело 
класа: Јудит  Нидрехолцер Јосифоска

03.06.2022. „Музика за душу“ 
Концерт ученика обое из класе Љиљане Сегеди и фагота из класе Габријеле Косо

03.06.2022. Концерт ученика Издвојеног одељења у Футогу

04.06.2022. Годишњи концерт  музичког забавишта и припремног разреда 
Водитељи: 

Ана Ковачић, Марина Дубравац и Живан Поповић

04.06.2022. Солистички концерт – Катарина Сладојевић, флаута 
Класа: Ксенија Мијатовић Кором 
Кл. сарадња: Споменка Исаков

06.06.2022. Концерт ученика клавира из класе Едит Миавец

06.06.2022. Концерт камерне музике 
Наступили су камерни ансамбли  МШ „Исидор Бајић“, МШ „Јосип Славенски“ из Београда и 

Музичке школе из Суботица

07.06.2022. Годишњи концерт ученика дувачког одсека

09.06.2022. Солистички концерт – Нађа Пушкаревић, флаута 
Класа: Ксенија Мијатовић Кором 
Кл. сарадња: Споменка Исаков

10.06.2022. Годишњи концерт одсека хармонике
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Подаци о свим наступима налазе се у следећој табели. Неке од наступа издвајам у извештају а 
детаљни подаци о свим наступима, налазе се и у појединачним извештајима  Стручних већа као и у Летопису 
Музичке школе „Исидор Бајић“ за школску 2021/2022. годину: 

11.06.2022. „Концерт у подне“ 
Концерт ученика клавира из класе Марије Ђокић

15.06.2022. Солистички концерт – Василија Петровић, флаута 
Класа: Александра Хорват 

Кл. сарадња: Споменка Исаков

17.06.2022. Концерт ученика виолончела из класе Маријане Крмпогић 
Кл. сарадња: Јована Дабић

17.06.2022. Концерт полиинструменталног одсека

17.06.2022. Концерт ученика клавирског дуа из класе Саре Вугделије

18.06.2022. Концерт ученика флауте из класе Јасне Марковић Вујановић 
Клавирска сарадња: Дуља Црњански

20.06.2022. Концерт триа Da Capo 
Катарина Сладојевић – флаута 

Нађа Пушкаревић – флаута 
Даниел Леш  - клавир 

Класа: Ксенија Мијатовић Кором

27.06.2022. Концерт ученика клавира из класе Дине Шуклар

УКУПАН БРОЈ НАСТУПА У ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

32 наступа

7.1.2 Јавни наступи ученика  ван Школе

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Датум наступа Место наступа / Програм Наступ

10 -20.09.2021. Јубиларно 50. Бранково коло 
Сремски Карловици – Стражилово – Нови Сад

Вук Петровић – саксофон 
Класа: Зоран Кмицикевић 

Исидора Перуничић – флаута 
Класа: Ксенија Башић 

Стефан Тодоровић – кларинет 
Класа: Ђуро Пете 

Катарина Теофанов- флаута 
Урош Гргић – флаута 

Класа: Јасна Марковић Вујановић

16.09.2021. Артлинк фестивал 
Кућа породице Вељковић, Београд

Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан

20.09.2021. Фестивал камерне музике 
Концерт Млади таленти 

Културна станица Свилара 
Нови Сад

Дуо Speranza 
Кристина Лакић – виолина 
Јован Томић – хармоника 

Класа: Игор Парошки 

Трио Da Capo 
Катарина Сладојевић-флатуа 

Нађа Пушкаревић-флаута 
Данијел Леш-клавир 

Класа: Ксенија Мијатовић Кором 

Дуо Take Two 
Вук Петровић-саксофон, класа Зоран Кмицикевић 

Лука Петровић-клавир
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27.09.2021. Промоција Одбојкашког клуба Војводина 

Галерија Матице српске
Дуо Appassionato 

Катарина Гвозденовић – флаута  Александар Крстић – 
гитара 

Класа: Александра Хорват

01.10.2021. Концерт у оквиру Новосадске барокне 
академије 
Синагога 
Нови Сад

Милица Попноваков - виолина 
Сергеј Скелеџија - виолина 

Исидора Гајин - виолина 
Анна Матт - виолина 

Катарина Теофанов - флаута

05.10.2021. Дом културе Студентски град Београда 
Опера  ,,На уранку"Станислава Биничког у 

оквиру пројекта ,,Опера:Past,Present,Perfect".

Тамаш Киш – соло певање 
Класа: Марта Балаж

10.10.2021. Дечја недеља 
Концер затварања 

Тржни центар Променада 
Нови Сад

 Хор „Бајићеви славуји“ 
Диригент: Ана Ковачић

11.10.2021. Концерт Виртуосо ансамбла 
Кодаљи дворана 
Печуј/Мађарска

Петра Спасојевић – клавир 
Класа: Ана Фрлин

15.10.2021. Солистички концерт у оквиру 
Интернационалних сусрета виолиниста 

Свечана сала Матице српске 
Нови Сад

Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан 

Кл. сарадник: Милена Буча Милошевић

19.10.2021. Отварање изложбе Артлинк колекција – 
градови-фестивали, уметници 
Културни центар Новог Сада

Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан

19.10.2021. Отварање изложбе „Споменици града“  
Удружења уметника ЛИКУМ 

СПЕНС – Нови Сад

Хор „Бајићеви славуји“ 
Диригент: Ана Ковачић 

Кл. сарадник: Емилија Јањић

24.10.2021. Састанак Европске асоцијације музичких школа 
ОМШ „Јосип Славенски“ 

Нови Сад

Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан 

Кл. сарадник: Милена Буча Милошевић

30.10.2021. Скупштина Града Новог Сада 
5. Међународно-истраживачка конференција 

"Право на живот"

Јована Ковачевић – соло певање 
Тамаш Киш – соло певање 

Класа: Марта Балаж 
Кл. сарадник: Соња Мушикић

09.11.2021. Амфитеатар Ректората Универзитета Нови Сад 
Солистички концерт Лане Зорјан

Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан

16.11.2021. Музеј града Београда 
Солистички концерт Лане Зорјан

Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан

19.11.2021. Културни центар Новог Сада 
Трибина младих 

Концерт Ање Антић са гостима

Ања Антић – обоа 
Класа: Љиљана Сегеди 

Кл. сарадник: Душко Швоња 
Стефан Тодоровић – кларинет 
Кл. сарадник: Душко Швоња 
Василија Петровић – флаута 
Класа: Александра Хорват 

Кл. сарадник: Споменка Исаков

26.11.2021. Културна станице Еђшег 
Нови Сад 

Концерт Марији Трандафил у част

Сергеј Скелеџија – виолина 
 Класа: Виталиј Гулијчук 

Кл. сарадник: Нера Скелеџија

04.12.2021. Музичко оперско театарска организације-
Београд 

Опера 'На уранку' Станислава Биничког, у оквиру 
пројекта 'Opera: Past. Present.

Тамаш Киш – соло певање 
Класа: Марта Балаж 

14.12.2021. Културни центар Новог Сада 
Отварање изложбе фотографија Бранислава 

Мамића

Ања Антић – обоа 
Класа: Љиљана Сегеди
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17.12.2021. Културни центар Футог 

Музичари великог срца 
Мјузикла „Девојчица са шибицама“`

Хор „Бајићеви славуји“ 
Диригент: Ана Ковачић

20.12.2021. Центар за културу, спорт и туризам-Беочин 
Музичари великог срца 

Мјузикла „Девојчица са шибицама“`

Хор „Бајићеви славуји“ 
Диригент: Ана Ковачић

22.12.2021. Културни центар Руменка 
Музичари великог срца 

Мјузикла „Девојчица са шибицама“`

Хор „Бајићеви славуји“ 
Диригент: Ана Ковачић

23.12.2021. Тржни центар БИГ 
Свечано отварање БИГ Дечјих зимзарија

Дечји хор „Сунцокрети“ 
Диригенти: Ана Ковачић, Марина Дубравац и Живан 

Поповић 
Распевана виолончела" из класе Маријане Крпотић 

Млади саксофонисти из класе Сандре Дропо Рамаји - 
Јована Алексић, Михајло Глигорић и Дане Новков

23.12.2021 ОШ ''Светозар Марковић Тоза'' 
Нови Сад 

Музичари великог срца 
Мјузикл „Девојчица са шибицама“`

Хор „Бајићеви славуји“ 
Диригент: Ана Ковачић

23.12.2021. Тржни центар Променада 
Singing Christmast Tree

Дечји хор „Сунцокрети“

УКУПАН БРОЈ НАСТУПА ВАН ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

25  НАСТУПА 22  ЛОКАЦИЈЕ

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Датум наступа Место наступа / Програм Наступ

02.01.2022. RAM Koloseum позориште Будимпешта, 
Мађарска          

Duna Szimfonikus Zenekar  диригент Kovacs Janos

Лана Зорјан , виолина 

05.02.2022. Народно позориште Сомбор Извођење мјузикла 
„Девојчица са шибицама“

Хор „Бајићеви славуји“ 
диригент Ана Ковачић

26.02.2022. Брас фестивал Зрењанин Ученици хорне из класе Николе Павловића: 
Андреј Салак 

Доротеа Проданов 
Михајло Ћуковић 

Мила Миладиновић

02.03.2022. 
03.03.2022.

Синагога,Нови Сад                    
Коларац Београд извођење  ораторијума 

Ј.С.Баха – Пасија по Матеју

Девојачки хор МШ „Исидор Бајић“ 
диригент Тамара Адамов Петијевић

15.03.2022. Музичка школа Суботица Концерт саксофона Ученици саксофона из класа Сандре Дропо Рамаји и 
Зорана Кмицикевића

16.03.2022. Дом културе у Иригу           
Отварање изложбе „Франц Шамс -апотекар и 

први хроничар Петроварадина“

Трио „Маре 
Јована Варагић – флаута 
Ива Чичовачки – сопран 
Марија Варагић – клавир 

класа: Милана Вуксан

28.03.2022. Свечана сала МШ „Јосип Славенски“ Нови Сад          
Концерт саксофона

Ученици саксофона из класа Сандре Дропо Рамаји и 
Зорана Кмицикевића

04.04.2022. Градска концетна дворана Нови Сад                              
Концерт "ЗВУЧНИ СНОПОВИ - SOUND BEAMS"

Филхармоника младих „Исидор Бајић“ 
диригент Тамара Адамов Петијевић

36



37Полугодишњи извештај о раду директора 2021/22
   

Годишњи извештај о раду директора 2021/22 година 
05.04.2022. Галерија  Мацут             

 Отварање  ретропективне изложе Милоша 
Петровића у организацији Удружење ликовних 

уметника Војводине

Марин Лука – хармоника 
Радован Новаковић – хармоника 

класа: Гордана Прњаворац

13.04.2022. Музичка галерија Задужбине Илије М. Коларца 
Београд   циклус „Сусрет са уметником“

Лана Зорјан – виолина 
Хана Семниц – виолончело

08.05.2022. Културна станица „Еђшег“ Нови Сад                                                  
Премијера опере за децу „Шумска краљица“

Ученици МШ „Исидор Бајић“ 
Диригент: Ана Ковачић

09.05.2022. Музичка школа Бечеј Солистички концерт 
Огњенка Лазић

Трио „Мачкице“ 
Огњенка Лазић 

Катарина Катанић 
Кристина Ковач 

Класа: Милана Вуксан

12.05.2022. Галерија Српске академије наука и  уметности             
Солистички концерт

Лана Зорјан - виолина

25.05.2022. Галерија Матице спрске Нови Сад                                       
Солистички концерт

Хана Семниц – виолончело 
Класа: Јудит Нидерхолцер Јосифоска 

Кл. сарадња: Александр Војнак 
Гости концерта: 

Марија Бадњар – виолина 
Лука Шашић – клавир

07.06.2022. 65. Змајеве дечје игре                       
Трг слободе

Хор „Сунцокрет“ 
Оркестар „Чаба Зима“

08.06.2022. 65. Змајеве дечје игре   Културна станица Лиман    
извођење опере за децу „Шумска краљица“

Ученици МШ „Исидор Бајић“ 
Диригент: Ана Ковачић

21.06.2022. Дом КУД „Чобољ“  Мол Солистички концерт Жофиа Нађпал – флаута 
Класа: Ксенија Мијатовић Кором 
Кл. сарадња: Споменка Исаков

25.06.2022. Дочек Трке мира – Нови Сад Хор музичког забавишта и припремног разреда 
„Сунцокрети“

03.07.2022. Тврђава Голубац  - пројекат „Концерти на 
тврђама Србије“ реситал бразилског пијанисте 

Павла Росија

Лана Зорјан – виолина 
наступила као гост

07.07.2022. Отварање фестивала „Exit“ – Pachamama stage 
Концерт оркестра Камерата Балканика

Лана Зорјан - виолина

УКУПАН БРОЈ НАСТУПА ВАН ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

20  НАСТУПА 20  ЛОКАЦИЈА

УКУПАН БРОЈ НАСТУПА ВАН ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.

46  НАСТУПА 42  ЛОКАЦИЈЕ
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Јубиларно 50. Бранково 
коло                                                                                                                                                         

Сремски Карловци – 
Стражилово – Нови Сад                                                                                                      
10 – 20. 09. 2021. године 

13.09.2021.                                                                                                                                                         
Промоција нових 
добитника награде 

„Стражилово“                                                                    
Башта Бранковог кола 
 Исидора Перуничић – 

флаута                                                                                                             
Класа: Ксенија Башић 

15.09.2021.                                                                                                                                                         
Промоција нових 
добитника награде 

„Стражилово“                                                                    
Башта Бранковог кола 
Срђан Тодоровић - 

кларинет                                                                                                            
Класа: Ђуро Пете 

17.09.2021.                                                                                                                                                         
Промоција нових 
добитника награде 

„Стражилово“                                                                    
Башта Бранковог кола 
Вук Петровић – саксофон                                                                                                                               
Класа: Зоран Кмицикевић 

20.09.2021.                                                                                                                                                         
Свечано затварање 

јубиланот 50. Бранковог 
кола                                                                     

Башта Бранковог кола 
Катарина Теофанов – 

флаута                                                                                                                    
Урош Гргић - флаута                                                                                                                             
Класа: Јасна Марковић 

Вујановић
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Фестивал камерне музике -  концерт Млади 
таленти                                                                                                 

Културна станица Свилара Нови Сад                                                                                                                                
20. 09. 2021. године 
Дуо Speranza                                                                                                                                                                                            

Кристина Лакић – виолина                                                                                                                                                          
Јован Томић – хармоника                                                                                                                                                
Класа: Игор Парошки 

Трио Da Capo                                                                                                                                                                       
Катарина Сладојевић-флатуа                                                                                                                                               
Нађа Пушкаревић-флаута                                                                                                                                                                  
Данијел Леш-клавир                                                                                                                                                      

Класа: Ксенија Мијатовић Кором 

Дуо Take Two                                                                                                                                                                                 
Вук Петровић-саксофон, класа Зоран 

Кмицикевић                                                                                                         
Лука Петровић-клавир 

 

Концерт Виртуосо ансамбла                                                                                                                    
Кодаљи дворана – Печуј (Мађарска)                                                                                                                             

11. 10. 2021. године 
Петра Спасојевић – клавир                                                                                                                

Класа: Ана Фрлин 
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Интернационални сусрети виолиниста                                                                                          
Солистички концерт – Лана Зорјан                                                                                                        

Свечана сала Матице Српске Нови Сад                                                                                                                 
15. 10. 2021. године 

Лана Зорјан – виолина                                                                                                                              
Класа: Арабела Зорјан                                                                                                                  

Клавирска сарадња: Милена Буча 
Милошевић 

 

 

Солистички концерт – Лана Зорјна                                                                                                               
Музеј Града Београда                                                                                                                                       

16. 11. 2021. године 
Лана Зорјан – виолина                                                                                                                               
Класа: Арабела Зорјан 

Концерт Ање Антић са гостима                                                                                                              
Културни центар Новог Сад                                                                                                                 

Трибина младих                                                                                                                                                
19. 11. 2021. године 
Ања Антић – обоа                                                                                                                                      

Класа: Љиљана Сегеди                                                                                                                                     
Кл. сарадња: Душко Швоња 

Стефан Тодоровић - кларинет                                                                                                                
Класа: Ђуро Пете                                                                                                                                              

Кл. сарадња: Душко Швоња 

Василија Петровић – флаута                                                                                                                         
Класа: Александра Хорват                                                                                                        

Кл.сарадња: Споменка Исаков 
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Извођење мјузикла „Девојчица са 
шибицама“ 

 Народно позориште Сомбор                                                                                                           
05.02. 2022. године 

Хор „Бајићеви славуји“                                                                                                               
Диригент: Ана Ковачић 

 

Циклус концерата „Сусрет са уметником“ 
Музичка галерија Задужбине Илије М. 

Коларца Београд                                                                                                          
13. 04. 2022. године 

Лана Зорјан  - виолина                                                                                                                        
гост концерта Хана Семниц - виолончело                                                                                   

Класа: Арабела Зорјан 

Премијера опере за децу „Шумска краљица“ 
Културна станица „Еђшег“ Нови Сад                                                                                                        

08. 05. 2022. године 
Ученици МШ „Исидор Бајић“                                                                                                     
Диригент: Ана Ковачић 
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Солистички концерт  Лана Зорјан 
Галерија Српске академије наука и 

уметности Београд                                                                     
12. 05. 2022. године 

Лана Зорјан – виолина                                                                                                                         
Класа: Арабела Зорјан 

„Где шапуће Дунав плав …“                                                                                                                                  
54. Јунски програми Змајевих дечјих играда 

Трг слободе Нови Сад                                                                                                                        
07.06. 2022. године 
Хор „Сунцокрети“                                                                                                                            

Оркестар „чаба Зима“ 

Културна станица Лиман Нови Сад                                                                                             
08.06.2022 године                                                                                                                           

Извођење опере за децу „Шумска краљица“                                                                                          
Ученици МШ „Исидор Бајић“                                                                                                    
Диригент: Ана Ковачић
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Отварање фестивала „Exit“ – Pachamama 
stage                                                                                   

Концерт оркестра Камерата Балканика 
Петроварадинска тврђава Нови Сад                                                                                                          

07. 07. 2022. године 
Лана Зорјан – виолина                                                                                                                     
Класа: Арабела Зорјан 
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Ученици и наставници МШ ‘’Исидор Бајић’’ често се одазивају или сами иницирају хуманитарне 
концерте и акције да би сакупили средства или материјалну помоћ угроженим групама.   

 Као и сваке године, Бајићеви славуји и њихова диригентица Ана Ковачић, окосница су велике акције 
Музичари великог срца. Ове године мјузикл ''Девојчица са шибицама'' изводи се на неколико различитих 
локација, а прикупљају се топла одећа и слаткиши за децу из Свратишта. 

 

На идеју колегинице Иве Станковић, професорице виолине, два концерта која смо планирали за крај 
полугодишта, први у КЦ Футог, у понедељак, 20. 12, а други 21. 12. у матичној згради у граду, као концерт 
првачића гудачког одсека (наступило је 27 малих виолиниста!), имала су хуманитарни карактер - помогли смо 
организацији Оброк за породицу, у прикупљању намирница. 

  

7.2 Хуманитарне акције и концерти

7.2.1 Мјузикл Девојчица са шибицама

„Музичари великог срца“                                                                                                                             
Извођење мјузикла „Девојчица са 

шибицама“ 
Културни центар  Футог                                                                                                                                        

14. 12. 2021. године 
Центар за културу, спорт и туризам                                                                                             

Беочин 20.12.2021. године 

Културни центар Руменка                                                                                                           
22.12.2021. године 

ОШ „Светозар Марковић Тоза“  Нови Сад                                                                                 
23.12.2021. године 

Хор „Бајићеви славуји“                                                                                                                 
Диригент: Ана Ковачић

7.2.2 Хуманитарни концерт одељења у Футогу

Хуманитарни концерт првачића гудачког одсека 
КЦ Футог                                                                                                                                         

Амфитеатарска сала МШ „Исидор Бајић“                                                                                                     
20. и 21. 12.2021.  године
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Годишњи извештај о раду директора 2021/22 година 

Почетак школске 2021/22. године носио је велико узбуђење - питање ‘’Да ли ћемо на време протрчати 
кроз циљ?’’  Уз огромне напоре, школска година почела је онако као што смо желели, у новом простору, са 
новим циљевима и са великим поносом, што смо огроман, историјски посао успешно привели крају. 

Завршетак једног огромног посла, заправо је значио и почетак новог рада на успостављању свих 
организационих параметара и увођење нових стандарда, који су у корелацији са новим условима.  

Ову, прву, годину у новој згради школе, обележила је и верификација новог oбразовног профила: 
Дизајнер звука, па ће тако од почетка наредне школске године школа бити богатија за овакву врсту 
проширења. 

Нови простор је на крају прве године само наговестио бројне могућности за развој и просперитет. 
Својом функционалношћу, знатно је допринео повећаном ентузијазму целог колектива. Школа је остварила 
запажене резултате, добила највећу награду на пољу образовања, повељу ”Доситеј Обрадовић”. 
 Изазови пред нама су велики, али као што сам изложила у програму рада директора за период 
2022-2026, школа има своју визију и "музичку абецеду успеха", коју ћемо пратити на путу развоја и 
остваривању амбициозних задатака који су пред нама: 

C  

 Уз велику захвалност мојим сарадницима, Школском одбору и Савету родитеља идемо даље. 

У Новом Саду,                                      
31. августа 2022. године                

                                         

Проф. мр Радмила Ракин-Мартиновић 

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

8. ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ

C-Це Целисходност

D-Де Демократичност

E Eфикасност

F-eФ Функционалност

G-Ге Генеза

А Aфирмација

H-Ха Хармонија

C-Це Циљ
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