
Списак награђених ученика по одсецима у 

школској 2015/2016. години 

 

Одсек ХАРМОНИКА 

 

1. Томовић Матеја, ученик III разреда у класи наставника 

Љубомира Вукићевића: 

- II награда на републичком фестивалу музичких и балетских 

школа Србије у Зајечару 

- III награда на републичком такмичењу у Београду 

 

2. Стојиљковић Оливер, ученик V разреда у класи наставника 

Љубомира Вукићевића: 

- I награда на смотри младих хармоникаша  Лазаревцу 

- III награда на међународном такмичењу „XXI Дани хармонике“ у 

Смедереву 

 

3. Петковић Емилија, ученица IV разреда у класи наставника 

Марковић Душана: 

- II награда на међународном такмичењу „XXI Дани хармонике“ у 

Смедереву 

 



4. Миљаковић Никола, ученик III разреда у класи наставника 

Марковић Душана: 

 - II награда на међународном такмичењу „XXI Дани хармонике“ у 

Смедереву 

- I награда на Фестивалу дечијег ставралаштва у Прокупљу 

 

Одсек КЛАВИР 

5. Јована Ристић, ученица V разреда у класи наставнице Јоване 

Стефановић: 

- похвала на међународном такмичењу младих пијаниста у Врању 

 

6. Петар Павловић, ученик IV разреда у класи наставника 

Дојчиновић Данијела: 

- I награда (100 поена) на Фестивалу дечијег ставралаштва у 

Прокупљу 

- III награда на међународном такмичењу младих пијаниста у 

Нишу 

 

7. Михајло Марјановић, ученик V разреда у класи наставника 

Дојчиновић Данијела: 

- I награда (100 поена) на Фестивалу дечијег ставралаштва у 

Прокупљу 



- III награда на међународном такмичењу младих пијаниста у 

Нишу 

 

8. Денис Сушица, ученик VI разреда у класи наставника 

Дојчиновић Данијела: 

- I награда (100 поена) на Фестивалу дечијег ставралаштва у 

Прокупљу 

- I награда на републичком фестивалу музичких и балетских школа 

Србије у Зајечару 

- II награда на међународном такмичењу младих пијаниста у Нишу 

- III награда на републичком такмичењу младих пијаниста у 

Београду 

 

 

Одсек ВИОЛИНА 

 

9. Ленка Станковић, ученица IV разреда у класи наставника 

Вука Дробњака: 

- похвала на републичком фестивалу музичких и балетских школа 

Србије у Зајечару 

 

 

 



 

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК 

 

10. Анђелија Лукић, у класи наставнице Миљане Павловић: 

- I награда (100 поена)  на регионалном такмичењу солфеђиста у 

Нишу 

- I награда на IV такмичењу из солфеђа и теорије музике у Зајечару 

- II награда на такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 

 

 

 

11.Бојана Лукић, у класи наставнице Миљане Павловић: 

- I награда на IV такмичењу из солфеђа и теорије музике у Зајечару 

- I награда на такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 

 

 

12. Михајло Марјановић, у класи наставнице Данијеле Бараћ: 

- II награда на IV такмичењу из солфеђа и теорије музике у 

Зајечару 

- II награда  на регионалном такмичењу солфеђиста у Нишу 

 



13. Јована Ристић, у класи наставнице Данијеле Бараћ: 

- I награда на IV такмичењу из солфеђа и теорије музике у Зајечару 

 

14. Петар Павловић, у класи наставнице Данијеле Бараћ: 

- I награда на IV такмичењу из солфеђа и теорије музике у Зајечару 

 

15. Јана Вукашин, у класи наставнице Лидијe Митровић: 

- II награда на IV такмичењу из солфеђа и теорије музике у 

Зајечару 

 

16. Мартин Стојиљковић, у класи наставнице Лидије 

Митровић: 

- II награда на IV такмичењу из солфеђа и теорије музике у 

Зајечару 

 

Одсек  СОЛО ПЕВАЊЕ 

 

17. Анђела Здравковић, ученица I разреда у класи наставнице 

Костић Ане: 

- III награда на републичком фестивалу музичких и балетских 

школа Србије у Зајечару 

 



одсек ГИТАРА 

 

18. Вукашин Јана, ученица III разреда у класи наставника 

Славка Сремчевића: 

- похвала на републичком такмичењу у Београду 

 

 

 

 


