
Извјештај 
о умјетничким активностима Музичке академије УИС 

у академској 2015/16. години 
 
 

 15.10.2015. Свечано отварање Међународног симпозијума о пољопривреди 

"Агросим" Јахорина 2015. Наступ студената и професора МА на церемонији 

свечаног отварања. 

 18.10.2015. Концертом, одржаном у Културном центру Источно Ново Сарајево, 

Ансамбл руске пјесме и игре "Чернозeмочка" из Вороњежа, завршио је тродневну 

посјету Универзитету у Источном Сарајеву. 

 22.10.2015. Дани Републике Српске у Србији 

У оквиру манифестације Дани Републике Српске у Србији, одржано је поетско-

музичко вече у Београдском драмском позоришту на коме су наступили и студенти 

Музичке академије Леонора Бајрамоски-виолина и Аксентије Ивановић-виола.  

 26.10.2015.  Сајам књиге Београд 

На 60. Сајму књиге у Београду још један успјешан наступ имали су Леонора 

Бајрамоски - виолина и Аксентије Ивановић - виола. Студенти су наступили у 

оквиру музичког програма отварања репрезентативног наступа Републике Српске на 

Сајму.  

 31.10.2015. Слава Правног факултета Пале и промоција дипломираних студената и 

магистара (Наступ студената и професора МА). 

 14.11.2015. Слава Високе школе за услужни бизнис Соколац и промоција 

дипломираних студената и магистара (Наступ студената и професора МА). 

 26.11.2015. Почетак концертне турнеје Музичка академија универзитетским 

градовима – Власеница - Цјеловечерњи концерт студената и професора МА. 

 27.11.2015. Дан Економског факултета у Палама и промоција дипломираних 

студената и магистара; Наступ студената и професора МА. 

 01.12.2015. Велики амфитеатар ЕТФ-а; Дан Пољопривредног факултета и промоција 

дипломираних студената и магистара на Пољопривредном факултету. (Наступ 

студената и професора МА). 

 03.12.2015. Концертна турнеја Музичка академија универзитетским градовима –

Добој - Цјеловечерњи концерт студената и професора МА. 

 4.12.2015. Технолошки факултет Добој; Дан Технолошког  факултета и промоција 

дипломираних студената и магистара (Наступ студената и професора МА). 

 08.12.2015. Фестивал монодраме; Културни центар Источно Н. Сарајево; Наступ 

студената и професора МА на церемонији свечаног отварања. 

 10.12.2015. Концертна турнеја Музичка академија универзитетским градовима – 

Бијељина - Цјеловечерњи концерт студената и професора МА. 

 12.12.2015. Свечана церемонија затварања 20. јубиларног Међународног  фестивала 

малих сцена и монодраме, Културни центар И. Н. Сарајево; Наступ студената и 

професора МА. 

 



 14.12.2015. Културни центар Источно Н. Сарајево, свечана додјела награда  

Министарства науке и технологије РС-а у оквиру такмичења за најбољу технолошку 

иновацију; Наступ студената и професора МА. 

 18.12.2015. Концерт пијанистице Соње Радојковић у оквиру музичко-поетских 

вечери Душа ријечи и тона, Концертна сала –Музичка академија) 

 21.12.2015. Концертна турнеја Музичка академија универзитетским градовима –

Пале, Културни центар - Цјеловечерњи концерт студената и професора МА. 

 23.12.2015. Новогодишњи концерт студената Музичке академије. 

 23.12.2105.  Промоција дипломаната и магистраната Музичке академије; Концертна 

сала МА; Наступ студената и професора. 

 17.03.2016. Семинар из Солфеђа; предавач проф. мр Саша Павловић, Универзитет 

умјетности Бања Лука; сала МА. 

 21.03.2016. Концерт студената Смјера за хармонику Музичке академије у оквиру 

фестивала „Сарајевска зима 2016.“ 

 23.03.2016. Народно позориште Зеница, Концерт студената и професора МА у 

оквиру манифестације „Зеничко прољеће“. 

 31.03.2016. Саборна црква Сарајево; Концерт Хора Смјера за црквену музику и 

појање МА, диригент мр Раде Радовић (у оквиру обиљежавања јубилеја 15 година 

постојања и успјешног рада.) 

 14.04.2016. Требиње;  Концерт хора Смјера за црквену музику и појање МА,                

Саборна црква Преображења Господњег, диригент мр Раде Радовић (у оквиру 

обиљежавања јубилеја 15 година постојања и успјешног рада.) 

 20.04.2016. Семинар из флауте; Предавач мр Братислав Ђурић. доц; сала МА. 

 21.04.2016. „Концертно вече за флауту“, Концерт - Братислав Ђурић; сала МА. 

 22.04.2016. Фоча; Храм Светог Саве; Концерт Хора Смјера за црквену музику и 

појање, диригент мр Раде Радовић (у оквиру обиљежавања јубилеја 15 година 

постојања и успјешног рада.) 

 8.05.2016. Фоча; Концертна турнеја Музичка академија универзитетским градовима,  

Градско позориште - Цјеловечерњи концерт студената и професора МА. 

 10-11.05. 2016. Семинар и мајсторска радионица из Камерне музике; предавач мр 

Биљана Јашић Радовановић, ванр.проф. Академија умјетности Бања Лука, сала МА. 

 19.05.2016. Брчко, Концертна турнеја Музичка академија универзитетским 

градовима - Цјеловечерњи концерт студената и професора МА. 

 20-21.05. 2016. Семинар из солфеђа, Предавачи: др Гордана Каран, ред. проф, 

Факултет музичке уметности Београд и мр Душан Ерак, доцент, Музичка академија 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 21.05.2016. Прибој; Храм Васкрсења Христовог; Цјеловечерњи концерт хора Смјера 

за црквену музику и појање МА, диригент мр Раде Радовић (у оквиру обиљежавања 

јубилеја 15 година постојања и успјешног рада.) 

 22.05.2016. Ужице; Свечана сала Градске куће; Концерт хора Смјера за црквену 

музику и појање МА, диригент мр Раде Радовић (у оквиру обиљежавања јубилеја 15 

година постојања и успјешног рада.) 



 24.05.2016. - Дан Универзитета у Источном Сарајеву;  промоција доктора наука; 

наступ студената и професора МА у оквиру свечане академије, концерт 

Симфонијског оркестра Музичких академија Источно Сарајево и Сарајево, диригент 

проф. Огњен Бомоштар. 

 27-28. 05. 2016. Семинар и мајсторска радионица из виолине, Предавач: проф. мр 

Владимир Марковић, МАУИС 

 3 - 4. 06. 2016. Семинар и мајсторска радионица из клавира; Предавачи:  

мр Александар Сердар, ред. проф. и мр. Зоран Јанчић, ред. проф.                      

 06.06.2016. Бања Лука; Бански двор; Цјеловечерњи концерт хора Смјера за црквену 

музику и појање МА, диригент Раде Радовић (у оквиру обиљежавања јубилеја 15 

година постојања и успјешног рада.) 

 8.06.2016. Машински факултет УИС, Дан факултета и промоција дипломаната и 

магистраната; наступ студената и професора МА у оквиру свечане академије. 

 08.06.2016. Културни центар; Спасовданска свечана академија поводом славе Града; 

наступ студената и професора МА у оквиру свечане академије. 

 10.06.2016.-  Годишњи концерт студената МА; концертна сала МА. 

 11.06.2016. Дан и Слава Музичке академије - промоција дипломаната и магистраната 

Музичке академије; Концертна сала МА; Наступ студената и професора. 

 14.06.2016. Сарајево, Дом оружаних снага БиХ; Цјеловечерњи концерт хора Смјера 

за црквену музику и појање МА, диригент мр Раде Радовић (у оквиру обиљежавања 

јубилеја 15 година постојања и успјешног рада.) 

 15-17.06.2016. Музичка академија; 7. Интернационални фестивал хармонике 

„Акордеон Арт“ у оквиру кога су одржани концерти и стручна предавања 

еминентних умјетника из Русије и Украјине, као и сусрети са композитором. 

 15.06.2016. Церемонија свечаног отварања фестивала Акордеон Арт;  

наступ Симфонијског оркестра Музичких академија Источно Сарајево и Сарајево са 

солистима; Диригент проф. Огњен Бомоштар, Велики амфитеатар ЕТФ-а. 

 16.06.2016. Концертно вече хармонике: Владимир Мурза (Украјина),  Сергеј Осокин 

(Русија), сала Музичке академије. 

 17.06.2016. Сусрет с композитором, Владимир Рунчак (Украјина), сала МА. 

 17.06.2016. Церемонија затварања 7. Интернационалног фестивала хармонике 

Акордеон Арт; проглашење и концерт побједника, Велики амфитеатар ЕТФ-а. 

 19.06.2016. Соколац; Црква Св. Лазара, концерт хора Смјера за црквену музику и 

појање МА, диригент мр Раде Радовић. 

 24.06.2016. Музичка академија; Свечана додјела признања „Капетан Миша 

Анастасијевић“, наступ студената и професора у оквиру свечане церемоније. 

 
 
Источно Сарајево, 03.10.2016. 
 
 
                                                                                               Продекан 
                                                                  за умјетнички и научно-истраживачки рад 
                                                                                 мр Биљана Штака, ванр.проф. 


