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О ОМШ „ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“ 

 

 Основна музичка школа у Руми основана је 1948. године и тада представљала прву музичку 

школу у Срему. Године 1988, румска музичка школа понела је име познатог румског музичара, 

Теодора Тоше Андрејевића Аустралијанца (1852–1931). Теодор Тоша Андрејевић је, поред свог 

учитеља Антонија Цимбрића, био један од зачетника музичког живота у Руми.  

 Поред матичне школе са седиштем у Руми, музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“ делује 

посредством своја три истурена одељења: школа је проширила своју делатност на три друга града, 

односно општине – Стару Пазову (од 2012. године), Ириг (од 2012. године) и Пећинци (од 2020. 

године). Ицијативама општина Стара Пазова, Ириг и Пећинци, уз подршку Покрајинског 

секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, румска музичка школа је остварила 

успехе у успостављању музичког живота и музичког образовања у овим градовима. Током школске 

2020–2021. године, начињен је напор да се делатност прошири и на општину Инђија, те ће од 

септембра 2021. године почети са радом још једно одељења ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“. 

Седишта истурених одељења су: 

- Стара Пазова: Словачки народни дом 

- Ириг: Дом културе у Иригу 

- Пећинци: Културни центар „Пећинци“ 

- Инђија: ОШ „Јован Поповић“ 

Умрежавањем локалних сремских општина, школа је успел да креира специфичан музички миље 

који се карактерише као хомогена заједница, са циркулацијом ученика и наставника, потенцијалних 

и свршених уметника. Управо таква циркулација, остваривана посредством концерата, такмичеша, 

јавних часова и слободног заједничког музицирања, услов је основних визија школе: 

Желимо да побољшамо услове за рад ученика и омогућимо им квалитетније извођење 

наставе, едукацијом наставника, набавком нових инструмената, проширењем и 

оплемењивањем постојећег школског простора. Желимо да успоставимо бољу сарадњу и веће 
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разумевање од стране заинтересованих група, више толеранције, иницијативе и задовољства 

ученика личним резултатима. 

Са повећањем режима видљивости наступима у јавном простору и медијском пажњом коју школа 

завређује својим радом, појачава се и могућност боље опреме одељења и могућност осавремењења 

наставе. Уједно, са проширењем делатности, успеха и наступа ученика и наставника, бележи се и 

сталан пораст броја ученика (примљено у припремни разред 92 ученика, затим 125 уписаних у први 

разред у нову школску годину, 2021/2022, а укупан број ученика износи 481). Самим тим, румска 

музичка школа успешно шири свој наставни кадар и ангажује велики број професионалних уметника 

за образовање будућих нараштаја. Фокус наставног кадра школе усмерен је ка класичној музици која 

се негује и ствара на седам одсека: клавирски одсек, одсек хармонике, дувачки одсек (флаута, 

кларинет, саксофон), гудачки одсек (виолина), трзалачки одсек (гитара, тамбура), одсек соло певања. 

 Услед свега до сада наведеног, јавила се потреба за писаним сведочанствима о делатности 

школе, што је резултирало Летописом музичке школе. Овај текст представља систематичн, 

хронолошки преглед активности школе, доступан на увид широј јавности. Упоредо са формом 

летописа, успостваљена су још два сврсисходнија начин за праћење и промоцију рада школе: сајт 

доступан на веб адреси https://muzickaskolaruma.edu.rs/ који се редовно ажурира и званични Јутјуб 

канал школе. Сајт је обогађен посебним сегментима Мултимедијалне галерије и Алумни програма, 

који омогућава родитељима и ученицима да се упознају са наставницима који чине наставни кадар 

школе. 

 Музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“ одликује се изузетно богатом и разносврсном 

делатношћу. Примарна делатност, васпитно-образовна, реализује се у путем предшколског и 

основног музичког образовања и васпитања, на осам заступљених инструмената: клавир, виолина, 

хармоника, флаута, тамбура, гитара, саксофон и кларинет, као и соло певање. Други вид активности 

који школа негује тиче се учешћа у бројним спољним сферама и плодоносним активностима, 

организацији и реализацији манифестација града. Специфична делатност музичких школа омогућава 

учешће њених ученика, наставног и ненаставног особља у обележавању различитих догађаја, попут 

државних, градских и верских празника, позоришним манифестацијама, укључујући и сарадњу са 

другим културно-образовним установама у граду попут Културног центра Рума, градске библиотеке 

и друго. Самим тим, музичка школа из васпитно-образовне инстистуције, постаје носилац јавно-

културног живота града Рума. Овим активности се концертна сфера успоставља као најбогатија 

делатност школе.  

 Услед неповољних околности и мера заштите прописане због COVID-19 пандемије, делатност 

свих школа, укључујући и нашу, смањила је драстично обим својих активности, али и даље успевала 

да реализује поједине у сарадњи са другим институцијама и у онлајн форми.  

https://muzickaskolaruma.edu.rs/
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 Ове године, ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“ пребацила се на електронски дневник. Процес 

преласка и обуке за електронски дневник је прошао врло успешно.  

 Музичкој школи „Теодор Тоша Андрејевић“ су одобрена средства за реализацију пројекта 

„БЕЗ ГРАНИЦА – МУЗИКА КАО ИНСТРУМЕНТ ИНКЛУЗИЈЕ“ по Конкурсу намењеног 

установама основног и средњег образовања и васпитања и регионалним центрима за професионални 

развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине, а за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 

2021. годину. Пројекат је осмишљен као низ концерата намњењен припадницима друштвено 

осетљивих друпа са циљевима друштвеног укључивања и напредовање ученика (са сметњама у 

развоју, специфичним потешкоћама у учењу и ученика из друштвено осетљивих група). Реализација 

пројекта предвиђена је за период септембар – новембар 2021. године. 
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ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ 

 

1. Програм активности поводом обележавања Дечје недеље, од 5. до 11. октобра 2020. године. 

- Музика и цртани филм – музичке радионице за најмлађе. Реализовано је шест радионица 

едукативно-забавног типа у Руми (четири) и по једна у Ст. Пазови и Пећинцима. Радионице су 

прилагођене узрастима, те се разликују два типа по тежини материјала који се обрађује.  

Садржај: Представљање начина употребе класичне музике у свету анимације у дугометражном 

цртаном филму Fantasia продукцијске куће Disney (1940). Радионице припремила и водила 

наставница клавира, Бранислава Трифуновић. 

 

Радионица „Музика и цртани филм“ у Пећинцима 
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Радионица „Музика и цртани филм“ у Ст. Пазови 

 

 

Радионица „Музика и цртани филм“ у Руми 

 

2. Програм активности поводом новогодишњих празника. 

- Новогодишњи концерт истуреног одељења у Пећинцима. Концерт је реализован на локацији 

позоришне сале Културног центра „Пећинци“. На концерту су учествовали сви ученици полазници 

новоотвореног одељења уз неколицину гостију из Старе Пазове. Цео концерт је снимљен и доступан 

како на сајту школе, тако и на зваичном Јутјуб каналу Културног центра „Пећинци“.  
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Са снимања овогодишњег концерта у Пећинцима 

- Онлајн новогодишњи концерти ученика. Услед мера заштите, концерти отвореног типа нису 

могли бити реализовани, као ни већа окупљања. Како не би прекинули традицију новогодишњих 

концерата, наставници музичке школе су одабрали најуспешније ученике из својих класа, снимили 

их у новогодишњем руху, да би касније сви ти снимци били монтирани у два одвојена видео снимка 

доступних на Јутјуб каналу школе и на званичном сајту.  

 

- Тамбурашки оркестар школе - Дечији тамбурашки оркестар ,,Бранко Радичевић“ из Руме, 

подмладак је истоименог Градског тамбурашког оркестра. Оркестар тренутно броји око двадесет 

чланова и сачињен је од ученика Основне музичке школе „Теодор Тоша Андрејевић“ из Руме - 

смерови тамбура (ученици проф. Смиљане Јанчић који чине базу оркестра) и гитара, као и полазника 

школе тамбуре који су се у просторијама оркестра први пут сусрели са тамбуром. На репертоару 

оркестра се поред стандардног тамбурашког репертоара (традиционалне инструменталне и вокално-

инструменталне мелодије), популарне музике која је данас деци најинтересантнија, налазе и дела 

великих композитора: Саве Вукосављева, Марка Нешића, Васе Јовановића и многих других. Са 

оркестром од 2017. године ради наставник тамбуре Милош Аврамовић, мастер теоретичар 

уметности, који такође руководи и школом тамбуре у којој стасавају младе генерације. У току 

школске 2020/2021. године оркестар је наступао на филмском фестивалу Трема Фест у Руми, 

представио се публици на годишњем концерту Музичке школе, а посебна част је гостивање КУД-у 

Младост из Футога у оквиру годишњег концерта. Оркестар је наступио са следећим програмом:  

Програм: Песма без речи/С.Вукосављев, Да је вишња к'о трешња, Иришка пратња/А.Раду, 'Ајде 

Като/вок. солиста: Александар Стојадиновић, Ај берем грожђе, Мали коњаник/С.Вукосављев 
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- Рад школског оркестра – оркестар основне школе оформљен је почетком другог полугодишта. 

Воде  га Милица и Немања Огњановић. Идеја о заједничком музицирању ученика са свих одсека 

заживела је врло брзо, те је оркестар до краја године наступио на три концерта са композицијом El 

choclo Анхела Виљолда. Наставник Немања Огњановић је радио аранжман и припремао матрице за 

ученике.  

 

- Дувачки оркестар школе – Под управом Ђорђа Вујичића, формиран је дувачки ансамбл: кларинет, 

саксофон и флаута. Рад овог ансамбла крунисан је наступом на концерту на отвореном – плато 

испред КЦ Рума.  
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Наступ дувачког ансамбла 



11 
 

 

ТАКМИЧЕЊА И НАГРАДЕ 

  

ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕШЋА И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ДОМАЋИМ И 

МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ: 

ВИОЛИНА: 

1. 08.10.2020. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ ВИОЛИНИСТА, 

Дуња Максимовић– 1.разред (класа:Милица Огњановић): 1.НАГРАДА 

2. 13.04.2021. МИНИ ПАГАНИНИ, БЕОГРАД 

Дуња Максимовић– 1.разред  (класа:Милица Огњановић): 1.НАГРАДА (98) 

Тара Трбовић– 1.разред (класа:Милица Огњановић): 1.НАГРАДА (99) 

Ђурађ Ивовић– 1.разред (класа:Ана Зорић): 1.НАГРАДА (95) 

 3. 25-27 .04.2021. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, БЕОГРАД 

 Тара Трбовић– 1.разред (класа:Милица Огњановић): 1.НАГРАДА (95,20) 

 4. 25-27 .04.2021. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, БЕОГРАД 

Дуња Максимовић– 1.разред (класа:Милица Огњановић): 1.НАГРАДА (95) 

Миа Бомештар– 5.разред (класа:Милица Огњановић): 2.НАГРАДА (93,80) 

5. 29.05.2021. 13.МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ „АМАДЕУС“, БЕОГРАД 

Соња Жунић– 4.разред (класа:Ана Зорић): 1.НАГРАДА (99) 

 

КЛАВИР: 

1. 11-14.12.2020. ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПИАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА, БИТОЛА – ON LINE 

Милана Јанчић– 5.разред  (класа:Љиљана Шикић): 1. НАГРАДА (97) 

2. 26-28.03.2021. PICCOLO PIANO TALENTS, СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 Милана Јанчић– 5.разред (класа: Љиљана Шикић): 1.НАГРАДА (92,67) 

Милица Михајловић– 1.разред (класа: Бранислава Трифуновић): 1.НАГРАДА (88,30) 

3. 30.04.2021. 8.МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, СМЕДЕРЕВО 

 Милица Михајловић– 1.разред (класа: Бранислава Трифуновић): 1.НАГРАДА (95,5) 

4. 14-18.05.2021. 25. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ПИЈАНИСТА, ШАБАЦ 
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Милана Јанчић– 5.разред (класа: Љиљана Шикић): 1.НАГРАДА (95) 

Вук Немаровић– 3.разред (класа: Немања Огњановић): 1.НАГРАДА (95) 

5. 20-23.05.2021. ФЕСТИВАЛ ПИЈАНИЗМА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Давид Живковић– 3.разред (класа: Зорана Вулин): 1.НАГРАДА (98,25) 

Лазар Марјановић– 1.разред (класа: Зорана Вулин): 2.НАГРАДА (88,5) 

Исидора Видовић– 3.разред (класа: Љиљана Шикић): 2.НАГРАДА (88,5) 

Милана Јанчић– 5.разред (класа: Љиљана Шикић): 2.НАГРАДА (88,25) 

Луција Гајда– 1.разред (класа: Љиљана Шикић): 1.НАГРАДА (95) 

Милица Радивојевић– 1.разред (класа: Љиљана Шикић): 1.НАГРАДА (95) 

Вук Немаровић–3.разред (класа: Немања Огњановић): 1.НАГРАДА (95) 

Невена Елезовић– 1.разред (класа: Мирослав Пишћанец): 1.НАГРАДА (96,67) 

Милица Михајловић– 1.разред (класа: Бранислава Трифуновић): 1.НАГРАДА (95,75) 

Наташа Чонка– 1.разред (класа: Бранислава Трифуновић): 2.НАГРАДА (88,25) 

Лара Гребовић– 1.разред (класа: Белинда Путилов): 1.НАГРАДА (95) 

Лара Шантар– 2.разред (класа: Белинда Путилов): 2.НАГРАДА (81,5) 

Елена Булић– 1.разред (класа: Белинда Путилов): 1.НАГРАДА (95) 

6. 29.05.2021. 26.РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, БЕОГРАД 

Виктор Карабегов – 1.разред  (класа: Зорана Вулин): 1.НАГРАДА (98) 

Исидора Видовић– 3.разред (класа: Љиљана Шикић): 2.НАГРАДА (90) 

Милана Јанчић– 5.разред (класа: Љиљана Шикић): 2.НАГРАДА (92.5) 

7. 29.05.2021. 13.МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ „АМАДЕУС“, БЕОГРАД 

Лара Гребовић– 1.разред (класа: Белинда Путилов): 1.НАГРАДА (98) 

Искра Анић– 1.разред (класа: Белинда Путилов): 1.НАГРАДА (92) 

Ксенија Кресовић– 1.разред (класа: Белинда Путилов): 1.НАГРАДА (90) 

8. 25-30.05.2021. ИНТЕРНАЦИОНАЛНО МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, ЗЕМУН 

Вук Немаровић– 3.разред (класа: Немања Огњановић): 1.НАГРАДА (95) 

Софија Адамовић– 3.разред (класа: Сања Пргоњић): 3.НАГРАДА (83,4) 

9. 26.05.2021. 2. ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ „СКАЛА“, БРЧКО, БИХ 

Виктор Карабегов– 1.разред (класа: Зорана Вулин): 1.НАГРАДА (95,6) 

Лазар Марјановић– 2.разред (класа: Зорана Вулин): 2.НАГРАДА (85,4) 

Давид Живковић– 3.разред (класа: Зорана Вулин): 1.НАГРАДА (96,8) 

 

ХАРМОНИКА: 

 1. 19.04.2021. ВИВА ХАРМОНИКА, АЛЕКСИНАЦ 
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Бора Зечевић– 3.разред (класа: Драган Лукић): 2.НАГРАДА 

2. 28.04.2021. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, ЗЕМУН 

Вилијам Балаж– 2.разред (класа: Никола Јовановић): 2.НАГРАДА 

3. 28.05.2021. МАЈСКИ СУСРЕТИ МЛАДИХ ХАРМОНИКАША, ЛАЗАРЕВАЦ 

Вилијам Балаж– 2.разред (класа: Никола Јовановић): 1.НАГРАДА (91,33) 

Иван Милићевић – 2. разред (класа: Никола Јовановић): 2.НАГРАДА 

 

ФЛАУТА: 

1. 14-16.05.2021. 23.МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ ФЛАУТИСТА „ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“, 

ВАЉЕВО 

Милица Познић– 5.разред (класа: Марија Романић): 2.НАГРАДА (88,83) 

Јања Ивовић– 3.разред (класа: Марија Романић): 2.НАГРАДА (93) 

 

ТАМБУРА: 

1. 16-17.04.2021. 22.ФЕСТИВАЛ УМЕТНИЧКЕ ТАМБУРЕ, НОВИ САД 

Алекса Антић – 1.разред (класа: Смиљана Јанчић): 1.НАГРАДА (92) 

Милош Гагић – 1.разред (класа: Смиљана Јанчић): 1.НАГРАДА (91,66) 

Лав Кнежевић – 1.разред (класа: Смиљана Јанчић): 1.НАГРАДА (90,66) 

Филип Марлог – 6.разред (класа: Смиљана Јанчић): 1.НАГРАДА (98) 

Вера Дуловић – 3.разред (класа: Смиљана Јанчић): 1.НАГРАДА (94,33) 

2. 17 .04.2021. 2.МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „МАКСА ПОПОВ“, ПАНЧЕВО 

Вера Дуловић - 3.разред (класа: Смиљана Јанчић): 1.НАГРАДА (99) 

3. 23.04.2021. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, БЕОГРАД 

Филип Марлог – 6.разред (класа: Смиљана Јанчић): 1.НАГРАДА (97,33) 

Вера Дуловић – 3..разред (класа: Смиљана Јанчић): 1.НАГРАДА (95) 

 

САКСОФОН: 

1. 19.04.2021. INTERNATIONAL SIRMIUM MUSIC FEST, СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Марко Миличевић– 1.разред (класа: Ђорђе Вујичић): 1.НАГРАДА (97) 

Димитрије Петровски– 1.разред (класа: Ђорђе Вујичић): 1.НАГРАДА (95) 

 

СОЛО ПЕВАЊЕ: 

1. 10.06.2021. 18.МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ЛАЗАР ЈОВАНОВИЋ“ 

Андреј Ушјак– 2.разред  (класа: Дејан Љутовац):  2.НАГРАДА 
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КАМЕРНА МУЗИКА: 

1. 19.04.2021. INTERNATIONAL SIRMIUM MUSIC FEST, СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Даница Бурсаћ-кларинет, Александар Абрамовић-хармоника, Тамара Стојчевић-клавир (класа: 

Ђорђе Вујичић): 2.НАГРАДА (91) 

 

64. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ, ВРШАЦ, 

01.06.2021. 

Филип Марлог 6.разред-тамбура  (класа: Смиљана Јанчић) 1.НАГРАДА (100) 

Милана Јанчић 5.разред-клавир (класа: Љиљана Шикић): 1.НАГРАДА (95) 

Миа Бомештар 5.разред-виолина (класа: Милица Огњановић): 2.НАГРАДА (88,86) 

Дуња Радуловић 4.разред-флаута (класа: Тања Минов): 2.НАГРАДА (87,43) 

ЕКИПНО 1.НАГРАДА (92,82) 

 

СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ: 

1. Милана Јанчић, 5.разред, класа солфеђа: Весна Гулан 

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике - Београд, 8.11.2020. – 

1. НАГРАДА из солфеђа (100), 1. НАГРАДА из теорије музике (100) 

2. Филип Марлог, 6.разред, класа солфеђа: Весна Гулан 

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике - Београд, 8.11.2020. – 

1. НАГРАДА из теорије музике (94) 

3. Матија Освалд, 3.разред, класа солфеђа: Весна Гулан 

Републичко такмичење из теорије музике - Београд, 8.11.2020. – 

1. НАГРАДА из теорије музике (95) 

4. Милана Јанчић, 6.разред, класа солфеђа: Весна Гулан 

Међународно такмичење из солфеђа и теорије музике - Београд, 10-11.04.2021. 

1. НАГРАДА из солфеђа (100), 1. НАГРАДА из теорије музике (100) 

5. Матија Освалд, 3.разред, класа солфеђа: Весна Гулан 

Међународно такмичење из солфеђа и теорије музике - Београд, 10-11.04.2021. 

1. НАГРАДА из теорије музике (100) 

6. Вук Немаровић, 3.разред, класа солфеђа: Весна Гулан 

Међународно такмичење из солфеђа и теорије музике - Београд, 10-11.04.2021. 

1. НАГРАДА из солфеђа (99) 
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Укупно награђених ученика: 39 

1.НАГРАДА: 50 

2.НАГРАДА: 17 

3.НАГРАДА: 1 

 

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ УРУЧЕНЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ 

На традиционалној видовданској свечаности, која је 28.06.2021. године одржана у Културном центру 

„Брана Црнчевић“, Општина Рума наградила је најбоље ученике основних и средњих школа Вуковим 

дипломама и похвалницама. 

 

Међу њима, нашло се и 14 ученика ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић“ у Руми, који су својим трудим 

и радом остварили завидне резултате на међународним и републичким такмичењима. Поносни смо 

на наше ученике и наставнике који предано раде са њима. 

 

Тара Трбовић, 1. разред виолине, класа: Милица Огњановић 

Дуња Максимовић, 1. разред виолине, класа: Милица Огњановић 

Миа Бомештар, 5. разред виолине, класа: Милица Огњановић 

Виктор Карабегов, припремни разред клавира, класа: Зорана Вулин 

Исидора Видовић, 3. разред клавира, класа: Љиљана Шикић 

Милана Јанчић, 5. разред клавира, класа: Љиљана Шикић 

Вилиам Балаж, 2. разред хармонике, класа: Никола Јовановић 

Филип Марлог, 6. разред тамбуре, класа: Смиљана Јанчић 

Вера Дуловић, 3. разред тамбуре, класа: Смиљана Јанчић 

Дуња Радуловић, 4. разред флауте, класа: Тања Минов 

Матија Освалд, 4.разред теорија музике, класа: Весна Гулан 

Вук Немаровић, 3. разред солфеђа, класа: Весна Гулан 

Јања Ивовић, 3. разред флауте, класа: Марија Романић 

Милица Познић, 5. разред флауте, класа: Марија Романић 
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Галерија слика са такмичења током школске 2020/2021. године 
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КОНЦЕРТИ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

1. Концерти и наступи одржани у матичној школи у Руми 

У матичној школи у Руми концерти су се низали након попуштања прописаних мера услед 

здравствене кризе.  

Одржан је годишњи концерт ученика на отвореном, 18. јула у дворишту школе, на којем су 

наступили најбољи ученици из свих одељења.  
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2. Концерти и наступи одржани у Старој Пазови 

Након попуштања безбедносних мера, концертна делатност у Ст. Пазови је процветала. Одржано је у 

кратком временском року чак три јавна часа: 15. и 21. маја, као 11. јуна, у Центру за културну Стара 

Пазова. Настојало се да сви ученици макар једном наступе у току године.  

Доказ успешност клавирских класа је и клавирски концерт ученика из класа Сање Пргоњић и 

Белинде Путилов, одржан на истој локацији 3 јуна. 
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Велики завршни концерт одржан је 23. јуна, када су наступили најуспешнији ученици истуреног 

одељења у Старој Пазови, као и камерни ансамбли. Овај концерт је медијски испраћен од стране 

Радио ТВ Стара Пазова. 
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Са концерата у истуреном одељењу у Ст. Пазови 
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3. Концерти и наступи одржани у Пећинцима 

Након Новогодишњег концерта, снимљеног и доступног у онлајн форми, Пећинчани су приредили 

још два велика концерта. Први је осмомартовски концерт „Мамама на дар“ који су реализовали 

заједно са литерарном секцијом Културног центра Пећинци. Сви чланови истуреног одељења и 

литерарне секције „Дружина дугиних боја“ су тематски објединили овај јединствен догађај и 

уживали у заједничком уметничко-културном раду. Концерт је такође снимљен и доступан у онлајн 

форми од 8. марта текуће године.  

 

 

Други концерт је целовечерњи свечани завршни концерт истуреног одељења којем су присуствовали 

и гости из одељења у Пазови, Иригу и Руми, одржан 15. јуна на летњој сцени Пећиначког КЦ-а. 

Концерт је специфичан по томе што је наступило око 50-оро ученика и наставника музичке школе на 

гитари, тамбури, клавиру, виолини, хармоници, као и у хорском ансамблу, дуетима, тријима, соло 

песмама и друго. 
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4. Јавни наступи ван школе  

- Концерт у Народном музеју у Београду. На Фестивалу „Амадеус“ одржаном у Београду 29. маја 

2021. године, наша ученица виолине, Соња Жунић (класа: Ана Зорић, проф), освојила је прву 

награду (99 бодова), и као награду добила је учешће на концерту у Народном музеју, који је одржан 

13. јуна 2021. године. Клавирска сарадница била је професорка Белинда Путилов. 

 

 

- Партиципација на онлајн Светосавској академији у Пећинцима. Локација: хол Културног центра 

„Пећинци“, 27. јануара. Део музичког дела програма додељен је истуреном одељењу музичке школе, 

а наступиле су три ученице са клавирског одсека у својству певачког трија (трио Звездице) певајући 

химну, као и млади хармоникаш из класе Николе Јовановића.  
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Са снимања Светосавске академије, КЦ Пећинци 

- Концерт поводом Дана школе – одржан у холу Културног центра Рума. Наступили су награђени 

ученици и школски оркестар.  
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- Партиципација на додели награда најбољих ученика у општини Пећинци – сцена Културног центра 

Пећинци. Наступају ученици из класе Николе Јовановића и Дејана Ћирковића: Иван Милићевић 

хармоника и Андреј Станисављевић тамбурица. 

 

Са доделе награда најбољим ученицима у општини Пећинци 
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РАДИОНИЦЕ, КУРСЕВИ, СЕМИНАРИ, 
ИЗЛЕТИ/ЕКСКУРЗИЈЕ/ИЗЛОЖБЕ 

 

 Семинари групни или индивидуални, курсеви, као и суделовање у радионицама и јавним 

часовима, део су плана и програма усавршавања које МШ „Теодор Тоша Андрејевић“ подразумева и 

подстиче као обавезан део усавршавања наставног кадра. Сви ови програми уз едукативне излете 

чине изузетно битан део развитка како ученика, тако и наставног и ненаставног особља. Музичка 

школа „Теодор Тоша Андрејевић“ у том контексту настоји да не само својим ђацима, већ и 

запосленима пружи разне видове усавршавања, обогати њихово образовање и осавремени процесе 

рада саме институције. Међутим, процеси и облици усавршавања били су скоро у потпуности 

онемогућени све до марта 2021. године. 

1. Одржано је шест радионица на тему Класична музика и цртани филм у току Дечје недеље Руми, 

Ст. Пазови и Пећинцима. 

2. Одржан је семинар за цео наставни и аминистративни кадар на тему Како да не боли глава од 

обавезне и препоручене педагошке документације наставника и одељенског старешине? Програм је 

одобрен у Педагошком заводу Војводине. Организатор програма је Академија „Корак“ из Суботице, 

а наручилац је ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“. Реализатори програма су настојали да подрже и 

оснаже просветне раднике запослене у музичкој школи „Теодор Тоша Андрејевић“ са циљем 

унапређења њиховог рада у домену вођења обавезне и препоручене педагошке документације. 

Наставници су том приликом подробније упознати са правном регулативом која се односи на 

обавезну и препоручену документацију наставника и одељенских старешина. Развијана је свест 

полазника о правилном вођењу документације и узрочно-последичним везама са ефектима квалитета 

рада појединачног наставника и његове сарадње са свим актерима школског живота једне школе. 

Присуство осмочасовном семинару носило је осам бодова за сваког присутног. 

3. Угледни час одржан 14. марта 2021 на тему: Обука за Google учионицу. Зорка Стојанац је 

обучавала наставнике за коришћење Google учионице – званичне платформе за одржавање наставе на  

даљину у ОМШ „Теодор Тоша Андрејевић“. Обрађивани су поступци приступања налозима, 

формирања учионица, позивања ученика у учионице, поставка задатака и решавање  нејасноћа при 

коришћењу апликације. Наставници су оспособљени на самостално коришћење Google учионице.  
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4. Наставница Бранислава Трифуновић, координатор и аутор пројекта „БЕЗ ГРАНИЦА – МУЗИКА 

КАО ИНСТРУМЕНТ ИНКЛУЗИЈЕ“ послата је на тродневну обуку за писање европских пројеката из 

области културе, где је стекла сертификат Фонда Европски послови. 

5. Наставник Ђорђе Вујичић одржао је промоцију инструмента у школи „Јован Јовановић Змај“, 

чиме је допринео афирмацији музичке школе и дувачког одсека.  

5. TEAM BUILDING – на крају школске године, одржано је дружење и вечера за запошљене у 

дворишту школе.  
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МУЗИЧКА ШКОЛА У МЕДИЈИМА  

И САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

 Музичка школа „Теодор Тоша Андрејевић“ од својих зачетака настоји да одржи и поспеши 

сарадњу са другим релевантним институцијама за град и њене житеље. Међу институцијама са 

којима највише сарађује издвајају се локалне самоуправе Рума, Стара Пазова, Ириг, Пећинци и од 

скора Инђија. Потом, Културни центар Рума, Дом културе у Иригу, Културни центар Пећинци, 

Центар за културу Стара Пазова, Словачки народни дом. Добра сарадња постоји са основним 

школама у свим овим местима, као и са центрима за социјални рад и медијским кућама.  

 

1. СРЕМСКЕ НОВИНЕ: https://sremskevesti.rs/intervju-sa-malom-violinistkinjom-iz-rume-koja-je-

osvojila-nagradu-na-medunarodnom-takmicenju-to-je-bio-jedan-od-najlepsih-dana-u-mom-

zivotu/?fbclid=IwAR19KsRsTO9bXvWzLx5mtp5DPC9i2PXQkflYZ0E4rPnx3uZTGmkfDPa1a-U 

Интервју са Таром Трбовић из Руме која је освојила прву награду на Међународном такмичењу 

младих виолиниста ‘‘Мини Паганини‘‘, које је одржано 13. априла 2021. у задужбини „Коларц“. 

2. ВОЈВОЂАНСКЕ ВЕСТИ СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ https://vojvodjanske.rs/milica-

mihajlovic-druga-u-konkurenciji-iz-9-zemalja/  

Писано о успеху Милице Михајловић из Купинова на клавирским такмичењима.  

https://vojvodjanske.rs/mlade-muzicke-nade-pred-pecinackom-publikom/ 

О завршном концерту у Пећинцима. 

https://vojvodjanske.rs/mamama-na-dar/ 

О осмомартовском концерту у Пећинцима. 

https://vojvodjanske.rs/visestruki-benefiti-od-muzickog-obrazovanja/ 

О отварању истуреног одељења у Пећинцима и бенефитима музичког образовања.  

https://vojvodjanske.rs/najvise-ocene-za-pecinacke-ucenike/ 

О завршним испитима ванредних и редовних ученика у Пећинцима.  

https://sremskevesti.rs/intervju-sa-malom-violinistkinjom-iz-rume-koja-je-osvojila-nagradu-na-medunarodnom-takmicenju-to-je-bio-jedan-od-najlepsih-dana-u-mom-zivotu/?fbclid=IwAR19KsRsTO9bXvWzLx5mtp5DPC9i2PXQkflYZ0E4rPnx3uZTGmkfDPa1a-U
https://sremskevesti.rs/intervju-sa-malom-violinistkinjom-iz-rume-koja-je-osvojila-nagradu-na-medunarodnom-takmicenju-to-je-bio-jedan-od-najlepsih-dana-u-mom-zivotu/?fbclid=IwAR19KsRsTO9bXvWzLx5mtp5DPC9i2PXQkflYZ0E4rPnx3uZTGmkfDPa1a-U
https://sremskevesti.rs/intervju-sa-malom-violinistkinjom-iz-rume-koja-je-osvojila-nagradu-na-medunarodnom-takmicenju-to-je-bio-jedan-od-najlepsih-dana-u-mom-zivotu/?fbclid=IwAR19KsRsTO9bXvWzLx5mtp5DPC9i2PXQkflYZ0E4rPnx3uZTGmkfDPa1a-U
https://vojvodjanske.rs/milica-mihajlovic-druga-u-konkurenciji-iz-9-zemalja/
https://vojvodjanske.rs/milica-mihajlovic-druga-u-konkurenciji-iz-9-zemalja/
https://vojvodjanske.rs/mlade-muzicke-nade-pred-pecinackom-publikom/
https://vojvodjanske.rs/mamama-na-dar/
https://vojvodjanske.rs/visestruki-benefiti-od-muzickog-obrazovanja/
https://vojvodjanske.rs/najvise-ocene-za-pecinacke-ucenike/
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3. ВОЈВОЂАНСКЕ ВЕСТИ https://vojvodjanskevesti.rs/novi-uspeh-male-pijanistkinje-iz-kupinova/  

Писано о успеху Милице Михајловић из Купинова на клавирским такмичењима.  

4. ЗВАНИЧНИН САЈТ ОПШТИНЕ РУМА https://www.ruma.rs/  

5. ЗВАНИЧНИ САЈТ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ pecinci.org 

На сајту општине Пећинци доследно је сипраће сваки концерт, успех, смотра и испит наших ученика 

из истуреног одељења чиме се не само доприноси промоцији школе, већ и подстичу њени чланови на 

бољи и преданији рад.  

http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Mamama_na_dar_(Video)&idvest=12853 

http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Muzi%C4%8Dki_novogodi%C5%A1nji_poklon_(Vi

deo)&idvest=12423 

http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Mlade_muzi%C4%8Dke_nade_pred_pe%C4%87ina

%C4%8Dkom_publikom_(Video)&idvest=13709 

http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Uspe%C5%A1no_zavr%C5%A1ena_godina&idvest=

13831  

6. СРЕМСКА ТЕЛЕВИЗИЈА  

 

 

 

https://vojvodjanskevesti.rs/novi-uspeh-male-pijanistkinje-iz-kupinova/
https://www.ruma.rs/
http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Mamama_na_dar_(Video)&idvest=12853
http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Muzi%C4%8Dki_novogodi%C5%A1nji_poklon_(Video)&idvest=12423
http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Muzi%C4%8Dki_novogodi%C5%A1nji_poklon_(Video)&idvest=12423
http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Mlade_muzi%C4%8Dke_nade_pred_pe%C4%87ina%C4%8Dkom_publikom_(Video)&idvest=13709
http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Mlade_muzi%C4%8Dke_nade_pred_pe%C4%87ina%C4%8Dkom_publikom_(Video)&idvest=13709
http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Uspe%C5%A1no_zavr%C5%A1ena_godina&idvest=13831
http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?naslov=Uspe%C5%A1no_zavr%C5%A1ena_godina&idvest=13831
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РЕНОВИРАЊА И РАДОВИ НА ПОБОЉШАЊУ 
УСЛОВА У ШКОЛИ 

 

 

Школска 2020/2021. годину одликује се превасходно бројним улагањима у реновирања и 

набавку опреме и намештаја. 

 

1. Простор за одељење у Пећинцима у потпуности је реновиран у сарадњи са Општином 

Пећинци. Током године стари намештај је мењан новим: белом, магнетном таблом са нотним 

системом, клупама, столицама, допремљени су пултови, дидактички материјал, чивилуци, 

рађено је на презентацији спољног простора у виду фолија на улазима. 

 

 

2. Наше издвојено одељење у Иригу добило је нови, сређен простор за рад, где ће ученици 

моћи да уживају у стицању музичких знања у пријатном и ведром амбијенту. Рађено из 

сопствених средстава. Рађена реконструкција централног грејања, расвета (лед) убачена, 

простор је окречен комплетно, тоалети рађени и додата два бојлера за топлу воду, 

сервисирање клима уређаја, набавка наставног намештаја (клупе, столице, катедра, чивилуци, 

и намешта – две фотеље и сточић). Посебно је истиче набавка инструмената: хармоника Paolo 

Soprani, пијанино Украина и сви нови пултови. У Ириг је набављена интерактивна табла 

финансирана од стране општине Рума, док је прибављени лаптоп са пратећом инсталацијом и 

копир-апаратом финансиран из сопствених средстава школе. Поред тога, оспособљен је 

бежични интернет. Рађено је на презентацији унутрашњег простора у виду фолија. 
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3. Рума: матична школа је опремљена са пет нових рачунара, два копир-апарата, набављен је 

тамбурашки контрабас, чивилуци, велики архивски метални ормар. Набављена је Sony 

бежична камера са стативом за праћење школских активности који захтевају снимање. Од 

радова у школи одрађено је: комплетна замена електроинсталације (општина Рума), 

оспособљен је бежични интернет (део пројекта Министарства Повезане школе), кречење. Све 

што није у загради наведено као спољни извор средстава финансирано је из сопствених 

ресурса. 
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4. Инђија: користи се 4 учионице и припадајући тоалети у ОШ „Јован Поповић“. ОМШ 

„Теодор Тоша Андрејевић“ је прибавила и доставила белу, магнетну таблу са нотним 

системом, финансирану из сопствених средстава.  

 

5. Истурено одељење у Ст. Пазови добило је нове пултеве. 

 

Аутор: Бранислава Трифуновић 


