
Школска 2017-2018. година 
 
Ненаставно особље : 

 

Директор школе : Тамара Крајтмар 

Секретар школе : Зорица Зеремски 

Педагог школе : Ивана Балинд 

Шеф рачуноводства : Татјана Павков 

Спремачи : Жарко Радовић, Снежана Радовић 

Домар: Жарко Радовић 

 

Наставно особље : 

 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 

  

1. Халас Јудит - шеф одсека 

2. Ераковић Ана, замена Владислава Керавица 

3. Дожа Габријела  
4. Ловаш Ђијантa, замена Ксенија Вељовић 

5. Вребалов Данијела 

6. Поповић Татјана, замена Александра Шобот 

7. Колар Богларка 

8. Трошт Тот Луција, замена Марко Стојановић 

9. Секељ Чила 

  

ОДСЕК ХАРМОНИКА 

  

1.Узелац Оливера - шеф одсека 

2.Кизур Ерика 

3.Димитријевић Дарко          

  

ОДСЕК ГУДАЧА 

  

1.Болдижар Чаба- шеф одсека 

2.Габриел Кекић Наташа 

3.Габриел  Дробац Александра 

4.Караба Анико 

5.Боснић Карина 

  

ТАМБУРА 

  

1. Шево Душица 

2. Петковић Дејан 

  

ГИТАРА 

  

1.Антић Александар 

2.Михајловић Јован 

  

СОЛО ПЕВАЊЕ 

  



1.Гужвањ Изабела, замена Никола Баста  
СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

  

1.Мараци Хајналка- шеф одсека 

2.Јовановић Сенка 

3.Дробац Бранислав 

  

  

КОРЕПЕТИЦИЈА 

  

1.Ритер Јожеф 

2.Секељ Чила 

3.Шерегељ Алберт 

 

 

НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ 

  

Поводом дечије недеље наставници теоријске наставе организовали су заједнички час, 
где су деца имала прилику да се друже, певају, играју се и на другачији, занимљивији начин 

решавају задатке. 
 Школа је аплицирала на конкурс код Националног савета мађарске националне 
мањине из Суботице и од добијених средстава одржан је 14. новембра заједнички концерт са 
музичком школом из Врбаса „На крилима музике“ у Градском позоришту у Бечеју

 Ученици наше школе су ангажовањем директорке школе и ''Тима за посете 
позоришту'', као и претходних година, посетили Српско народно позориште у Новом Саду и 
гледали : 03. октобар - опера ''Кавалерија Рустикана'', 23. новембар - мјузикл ''Виолиниста на 

крову''

Новогодишњи концерт ученика одржан је 07.децембра 2017. године у Градском 
позоришту.

Новогодишњи концерт наставника школе одржан је 14.децембра 2017. године у 
Градском позоришту. 

 У току школске 2017/2018. године школа је добила донацију у износу од 2.000 еура, од 
стране учесника - финалиста Шоу програма “Луда ноћ” који се емитује на РТС телевизији, 
финалисти Тања Бањанин, Кики Лесандрић и Леонтина Вукомановић су одлучили да 
донирају новац нашој школи како би подржали младе таленте наше школе у даљем 
школовању и музицирању. 

Ученици наше школе су од 26. до 30. децембра учествовали на манифестацији 
„Дани Деда Мраза“ које је организовала Општина Бечеј, на којој су изводили композиције на 
иструменту и изводили новогодишње песме у хору.

Школа је аплицирала на пројектима код Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину на конкурсу “Фонд за таленте”. Од Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину добијена су средства у износу од 130.000,00 динара за потребе припреме и учешће 
младих талената на репрезентативном такмичењу у иностранству.

У току школске 2017/2018. године, директорка је организовала семинар за 
стручно усавршавање наставника на тему: Богатство приступа извођењу дела кроз историју 
пијанизма

Школа је аплицирала на пројектима код Покрајинског секретаријата за 



образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, на конкурсу за 
финасирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и 
васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа, добијена су средства од 
Покрајинског секретаријата у износу од 140.600,00 динара за набавку опреме за видео 
надзор. Крајем децембра видео надзор је постављен и покрива како унутрашњост школе, тако 
и улаз и двориште.

14. фебруар – посета гимназији „Лаза Костић“ у Новом Саду, представа 
Мандрагола, Нови Сад

 8. март – посета позоришту Војвођанска рапсодија, Нови Сад

11., 18. и 25. април -  одржане презентације школе у којима су обухваћене све 
основне школе из Бечеја, присуствовали су ученици првих и других разреда, свечана сала 
музичке школе 

У току школске 2017/2018. године школа је добила донацију: подршка младим талентима, 
вредност донације: 600 еура, давалац донације: Ротари клуб Стари Бечеј и Ротари клуб Нови 
Сад Алма Монс. У оквиру концерта, поред Душана Секлића и ансамбла, учесници су били 
оркестар хармоника Удружења грађана ''Музички тренутак'' Бечеј, дечји хор музичке школе 
“Петар Коњовић”, Бечеј и најмлађа представница Макс денс клуба. 

27 и 28. април – посета Александре Вујовић и преслушавање одсека клавириста

14. мај – концерт ученика матураната СМШ из Суботице уз пратњу 
симфонијског оркестра, поводом отварања 7. Међународног музичког такмичења „Фантаст 
2018“, сала МКД „Петефи Шандор“

Одржано је 7. Међународно музичко такмичења „Фантаст 2018“ у трајању од 
једанаест дана од 14 до 24. Маја. Пријављено је 583 учесника из 67 градова, односно 76 
школа, 9 држава (Србија, Мађарска, Хрватска, Словенија, Македонија, Босна и Херцеговина, 
Црна Гора, Русија и Норвешка). Учесници су се такмичили на 6 инструмената – клавир (4 
дана), виолина (3 дана), виолончело (1 дан – нова дисциплина), тамбура (1 дан), хармоника (1 
дан) и гитара (1 дан). Четрнаест ученика освојило је 100 бодова и добило новчане награде у 
износу од по 50 еура у динарској противвредности. Најмлађи такмичар: Јаков Урош 
Голубовић, 5 и по година, МШ ''Амати'' Београд – добио плакету. Наујспешнији наставник: 
Дамир Тоскић Васиљевић, хармоника, ОМШ ''Теодор Тоша Андрејевић'' Рума – добио поклон 
преноћиште за две особе у Дворцу ''Фантаст''. Школа са највећим бројем ученика: МШ 
'''Исидор Бајић''- добили сталак за ноте. Из наше школе учествовало је 28 ученика, освојили 
су 20 првих, 7 других и 1 тречу награду.

6. јун – одржане презентације наше школе у основним школама у Бачком 
Градишту и Чуругу, присуствовали су ученици првих и других разреда

11. јун – завршни концерт ученика, Градско позориште

20. јун – концерт актива хармоникаша Војводине, свечана сала музичке школе

Школа је аплицирала на пројектима код Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, по конкурсу за 
финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо 
одржавање објекта установа основног и средњег образовања и васпитања, ученичког 
стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину. из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине 



за 2018. годину, 1.340.000,00 динара, адаптација се односи на санитарни чвор – који ће у овој 
школској години 2017/2018. бити адаптиран и проширен, у току летњег распуста.

У току школске 2017/2018. године ученици наше школе су учествовали на 
многобројним домаћим и међународним такмичењима и освојили вредне награде. На укупно 
13 такмичења ( 4 међународних, 9 домаћих) освојено је 65 награда (39 првих, 19 других, 6 
треће и 1 похвала).

Са одсека виолине успешни су били следећи наставници: Болдижар Чаба, Караба 
Анико, Габриел Кекић Наташа и Габриел Дробац Александра, чији ученици су освојили 
укупно 6 награда. Са клавирског одсека успешни су били наставници Ксенија Вељовић, 
Марко Стојановић, Александра Шобот, Данијела Вребалов, Владислава Керавица, Јудит 
Халас чији ученици су освојили 40 награда. На одсеку хармонике успешна је била 
наставница Ерика Кизур, са једном освојеном  наградом. Са одсека гитаре успешани 
наставници су  Јован Михајловић и Наставник Александар Антић, са освојене три награде. 
Са тамбурашког одсека успешни су следећи наставници: Шево Душица и Дејан Петковић са 
освојени 14 награда. На одсеку соло певања, кл.наставника Баста Николе, освојена је једна 
награда.

На иницијативу Месне заједнице Чуруг и савета родитеља ОШ “Ђура Јакшић“ 

Чуруг, покренут је поступак за отварање издвојеног одељења наше школе у Чуругу. 
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице достављена је документација потребна за верификацију издвојеног 
одељења, а усменим путем смо обавештени да је верификација одобрена, те се чека званично 
решење, како би настава у Чуругу могла да почне у школској 2018/2019. години.

Школску 2017/2018. годину завршило је 32 ученика инструмента и 4 ученика 
соло певања.

Средње музичко образовање наставили су ученици Сегедински Страхиња, Лазић 
Огњенка и Лазић Стефана.

У претходној школској години било је 18 ванредних ученика, који су полагали 
испите у законом прописаним испитним роковима, а четири ученика је завршило VI разред. 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

  

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ СА ОДСЕКА КЛАВИРА 

  

VIII. Ferenczy György Zongoraverseny, Budapest  

Ловаш Фиона, трећи разред, кл. Марко Стојановић, похвала 

  

Трећи интернационални фестивал музике ''Примавера'' Бијељина  

Ференци Жофи, четврти разред, кл.Марко Стојановић, 3.награда 

  

Такмичење ''Музички тренуци'' Бачка Паланка  

Божић Јована, четврти разред, кл.Шобот Александра, 3.награда 

  

Пијанистичко такмичење, Зрењанин  

Ковачев Лазар, припремни разред, кл.Ксенија Вељовић, 2.награда 

Поповић Коста, припремни разред, кл.Ксенија Вељовић, 2.награда 

Курјачки Калина, први разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Ковачев Богдан, други разред, кл.Ксенија Вељовић, 2.награда 



Ловаш Фиона, трећи разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

Бикар Амфилохија, трећи разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

Ференци Жофи, четврти разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

  

Пијанистичко такмичење Славенски, Нови Сад  

Ковачев Лазар, припремни разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Курјачки Калина, први разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 100 бодова 

Ковачев Богдан, други разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Бикар Амфилохија, трећи разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

Ловаш Фиона, трећи разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

Ференци Жофи, четврти разред, кл. Марко Стојановић, 2.награда 

  

Фестивал ''Исидор Бајић'' Нови Сад  

Ференци Оршоја, припремни разред, кл.Марко Стојановић, 1.награда 

Ковачев Лазар, припремни разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Курјачки Калина, први разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Ковачев Богдан, други разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Поповић Коста, припремни разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Ференци Жофи, четврти разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

  

Седмо међународно музичко такмичење ''Фантаст 2018.'' 
Ференци Оршоја, припремни разред, кл.Марко Стојановић, 1.награда 

Поповић Коста, припремни разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Ковачев Лазар, припремни разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Курјачки Калина, први разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Лапиш Јудит, први разред, кл.Халас Јудит, 1.награда 

Ковачев Богдан, други разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Ходи Луциа, други разред, кл.Вребалов Данијела, 1.награда 

Николић Ива, други разред, кл.Керавица Владислава, 2.награда 

Балаж Корина, други разред, кл.Колар Богларка, 2.награда 

Ловаш Фиона, трећи разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

Бикар Амфилохија, трећи разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

Ференци Жофи, четврти разред, кл. Марко Стојановић, 1.награда 

Божић Јована, четврти разред, кл.Шобот Александра, 2.награда 

Стражмештеров Матеја, четврти разред, кл.Ксенија Вељовић, 1.награда 

Станојев Анастасија, пети разред, кл. Марко Стојановић, 2.награда 

Беквалац Анђелија, шести разред, кл. Марко Стојановић, 3.награда 

  

Међународно пијанистичко такмичење ''FLAME' Париз, Француска  

Ловаш Фиона, трећи разред, кл. Марко Стојановић, 2.награда 

Стражмештеров Матеја, четврти разред, кл.Ксенија Вељовић, 3.награда 

  

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ СА ОДСЕКА ГУДАЧКОГ ОДСЕКА 

  

Такмичење ''Музички тренуци'' Бачка Паланка  

Блажаник Бланка, први разред, кл. Болдижар Чаба, 1.награда 

  

Фестивал ''Исидор Бајић'' Нови Сад 

Штефанига Шебешћен, први разред, кл.Габриел Дробац Александра, 1.награда 

Штефанига Виола, трећи разред, кл.Габриел Дробац Александра, 2.награда 

Ранђеловић Данијела, трећи разред, кл.Габриел Кекић Наташа, 2.награда 



  

Седмо међународно музичко такмичење ''Фантаст 2018.'' 
Чапо Синтиа, припремни разред, кл.Караба Анико, 1.награда 

Блажаник Бланка, први разред,  кл. Болдижар Чаба, 1.награда 

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ СА ОДСЕКА ТАМБУРЕ 

  

19.Фестивал уметничке тамбуре, Нови Сад  

Сегедински Страхиња, шести разред, кл. Петковић Дејан, 2.награда 

  

Пето међународно натјецање тамбураша, Пожега, Хрватска  

Стајић Милена, шести разред, кл.Шево Душица, 3.награда 

Лазић Стефана, шести разред, кл.Шево Душица, 2.награда 

  

Фестивал војвођанске тамбуре, Бачка Паланка  

Стајић Милена, шести разред, кл.Шево Душица, 2.награда 

Лазић Стефана, шести разред, кл.Шево Душица, 1.награда 

Сегедински Страхиња, шести разред, кл. Петковић Дејан, 1.награда 

Тамбурашки оркестар, диригент Петковић Дејан, 2.награда 

  

Седмо међународно музичко такмичење ''Фантаст 2018.'' 
Бабин Никола, припремни разред, кл.Петковић Дејан, 1.награда 

Јанковић Филип, припремни разред, кл.Шево Душица, 1.награда 

Милинков Марко, други разред,  кл.Шево Душица, 2.награда 

Стајић Милена,  шести разред, кл.Шево Душица, 1.награда 

Ракић Тодор, шести разред, кл.Петковић Дејан, 2.награда 

Лазић Стефана, шести разред, кл.Шево Душица, 1.награда 

Сегедински Страхиња, шести разред, кл. Петковић Дејан, 1.награда 

  

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ СА ОДСЕКА ГИТАРЕ 

  

Панонија гитар фестивал, Панчево  

Молнар Акош, други разред, кл.Михајловић Јован, 2.награда 

  

Седмо међународно музичко такмичење ''Фантаст 2018.'' 
Молнар Акош, други разред, кл.Михајловић Јован, 1.награда 

Хорват Ана, шести разред, кл.Антић Александар, 2.награда  

  

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ СА ОДСЕКА ХАРМОНИКЕ 

  

Седмо међународно музичко такмичење ''Фантаст 2018.'' 
Антонић Алекса, трећи разред, кл.Кизур Ерика, 1.награда 

  

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ СА ОДСЕКА СОЛО ПЕВАЊА 

  

Такмичење соло певача ''Обзорја на Тиси'' Нови Бечеј  
Станојев Ана, други разред, кл.Баста Никола, 3.награда 

  


