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С О Л Ф Е Ђ О  

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

III РАЗРЕД ОМШ 

Писмени дио: 

Једногласни диктат:  а-мол, дужине 8 тактова. Такт 2/4. Потврда тоналитета преко каденце. Утврђивање врсте 

такта прије записивања диктата. Диктат се свира по двотактима. 

(Приликом свирања диктата сваки двотакт се понавља два пута, а приликом трећег понављања везује се са 

наредним двотактом.) По завршетку свирања по двотактима, диктат се понавља у цјелини два пута. 

Усмени дио: 

Ритам:  мануелна репродукција у оквиру градива III разреда, (ритмичко двогласје – заједничка репродукција 

примјера) 

Парлато:  у оквиру градива II разреда. 

Мелодика:  примјери до једног предзнака у виолинском кључу уз поштовање свих ознака које прате нотни текст 

(артикулација, фразирање...) 

Теорија музике:  У оквиру градива закључно са завршетком првог полугодишта текућег разреда (аудитивно – 

писмени тест). Опажање тонског рода саслушаног инсерта из литературе. Опажање мјере. Идентификација 

љествица. Исписивање тетрахорада, интервала и трозвука. Музичка терминологија (ознаке за темпо, динамику, 

артикулацију... термини са којима су се ученици сусретали током свог школовања на настави солфеђа и 

инструмента). * 

* Погледати у напомени шта подразумијева аудитивно – писмени тест из теорије музике 

IV РАЗРЕД ОМШ 

Писмени дио: 

Једногласни диктат: молски тоналитет са једним предзнаком дужине 8 тактова. Такт 2/4 или 3/4. Диктира се 

камертон и штим, те се потврђује тоналитет и врста такта. Диктат се свира по двотактима. 

(Приликом свирања диктата сваки двотакт се понавља два пута, а приликом трећег понављања везује се са 

наредним двотактом.) По завршетку свирања по двотактима, диктат се понавља у цјелини два пута. 

Усмени дио:  

Ритам:  мануелна репродукција у оквиру градива IV разреда, (ритмичко двогласје – заједничка репродукција 

примјера) 

Парлато:  у оквиру програмских садржаја III разреда (неопходно је поштовање свих ознака које прате нотни 

текст, темпо, артикулација...) 



Мелодика:  примјери у виолинском кључу до три предзнака. Такт 2/4, 3/4 или 4/4. Неопходно је поштовање 

ознаке за темпо, карактер, артикулацију, динамику и фразирање. Прије извођења даје се камертон за 

интонирање штима. 

Теорија музике:  У оквиру градива закључно са завршетком првог полугодишта текућег разреда (аудитивно – 

писмени тест).  

V РАЗРЕД ОМШ 

Писмени дио:  

Једногласни диктат. Тоналитет до три предзнака дужине 8 тактова у такту 2/4 или 3/4. Диктира се камертон и 

тонични трозвук (штим), те се потврђује тоналитет и врста такта прије самог исписивања. Диктат се свира по 

двотактима.  

(Приликом свирања диктата сваки двотакт се понавља два пута, а приликом трећег понављања везује се са 

наредним двотактом.) По завршетку свирања по двотактима, диктат се понавља у цјелини два пута. 

* Погледати у напомени шта подразумијева аудитивно – писмени тест из теорије музике 

Усмени дио:  

Ритам:  мануелна репродукција у оквиру градива V разреда, (ритмичко двогласје – заједничка репродукција 

примјера) 

Парлато:  у оквиру градива IV разреда са промјеном кључа (виолински – бас кључ). 

Мелодика:  примјери у виолинском кључу до четири предзнака з виолинском кључу 2/4, 3/4, 4/4 или 6/8 

(неопходно је поштовање ознака за темпо, карактер, динамику и артикулацију). 

Теорија музике:  У оквиру градива закључно са завршетком првог полугодишта текућег разреда (аудитивно – 

писмени тест). * 

* Погледати у напомени шта подразумијева аудитивно – писмени тест из теорије музике 

НАПОМЕНА за наставнике и ученике ОМШ: 

На самом такмичењу ученици ће добити припремљене тестове са понуђеним одговорима. На примјер: 

Која мјера одговара следећем музичком примјеру:  

а) 2/4 или под б) 6/8; 

Одсвирани двозвук је следећи интервал: 

а) мала терца, б) велика секста или в) мала секунда; 

Да ли је следећи трозвук: 

а) дурски квинтакорд, б) молски квинтакорд или в) умањени квинтакорд 

Упиши коју си љествицу препознао од тона а1 наниже (члан комисије свира а-мол хармонски наниже, а ученик 

записује тонове и испод записаног низа уписује о којој се љествици ради, итд. 

За рад на препознавању рода, мјере, темпа користе се примјери из умјетничке литературе. На примјер: 

1) Рад на опажању мјере – Слушајући дијелове одређених композиција ученици уз тактирање одређују којој 
врсти ритма и којој мјери припадају примјери. 

2)  
В.А.Моцарт Камиј Сен-Санс Теофиловићи П.И.Чаjковски 

2/4    

Турски марш Карневал 

животиња 

Густа ми магла Успавана 

љепотица 

 

Користити примјере који садрже музичке компоненте предвиђене наставним планом и програмом за одређени 

разред инструменталне наставе и наставе солфеђа (мјере, тонски род, темпо...) 



3) Рад на опажању тонског рода. Следећи примјер може представљати модел за развој сензибилитета у 
диференцирању дурског и молског рода одређене композиције. 
 

Ј.С.Бах: Двогласне инвенције 

бр.1 бр.4 бр.8 бр.15 

дур    

 

4) Рад на опажању темпа. Која је композиција у најбржем темпу? 
 

Ђ.Росини Ф.Шопен А.Хачатуријан 

2/4 3/4 4/4 

Увертира: 

Виљем Тел 

Минутни валцер Игра сабљи 

 

У погледу броја ученика потребно је формирати тимове од два ученика, који ће бити у могућности да заједнички 

учествују у дисципчини – ритам (мануелна репродукција двогласног ритмичког примјера). Остали захтјеви 

унутар усменог и писменог дијела договарају се појединачно (наставник прави тим и распоређује у зависности од 

појединачних музичких способности ученика дисциплину у којој ће одређени такмичар презентовати свој тим). 

На примјер: један ученик одговара мелодијски примјер, док други одговара парлато или било која друга 

комбинација). 

* Напомена: Примјери са XVII reпубличког такмичења музичких школа Републике Српске налазе се на сајту 

Музичке школе``Саво Балабан`` Приједор 

 

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 

II РАЗРЕД СМШ 

Писмени дио: 

Једногласни мелодијско – ритмички диктат: дурски или молски тоналитет до четири предзнака дужине до 16 

тактова, мјера 2/4; 3/4. У току диктата дијатонска модулација на доминанту и мутација почетног тоналитета. 

Диктира се камертон и штим, а прије записивања се опажа мјера. Диктат се свира по двотактима или према 

назнакама аутора. По завршетку диктирања, диктат се свира у цјелини два пута. 

Усмени дио:  

Парлато:  у оквиру програмских садржаја I разреда СМШ. Сукобљавање триоле и четвородијелне подјеле 

јединице бројања, пунктиране фигуре на једној јединици бројања, синкопе... У току примјера могућа је промјена 

кључа. Пожељно је поштовање свих ознака које прате нотни текст (темпо, артикулација, фразирање...). 

Мелодика:  примјер у тоналитету до четири предзнака. Полазни тоналитет може бити дурски или молски. 

Примјер би требало да садржи једну дијатонску модулацију (паралела или доминанта) и мутацију почетног 

тоналитета. 

Етида са клавирском пратњом: (припремљена од стране кандидата)* 

III РАЗРЕД СМШ 

Писмени дио: 

Једногласни мелодијско – ритмички диктат: полазни тоналитет дурски или молски до четири предзнака, 



дијатонска модулација у доминантни, субдоминантни тоналитет или паралелу те могућност појаве алтерованих 

тонова (стабилне алтерације). 

*Погледати у напомени Етида са клавирском пратњом 

Диктира се камертон и штим, а прије записивања се опажа мјера. Диктат се свира по двотактима или назнакама 

аутора. По завршетку диктирања, диктат се свира у цјелини два пута. 

Усмени дио: 

Парлато:  у оквиру програмских садржаја II разреда СМШ. Половина и четвртина са тачком као јединица 

бројања, дуола и квартола у 6/8, изједначавање трајања јединица бројања. У току примјера могућа је промјена 

кључа. 

Мелодика:  примјер дужине 16 тактова у 6/8 или 2/4, 3/4, 4/4 мјери. Тоналитет до четири предзнака. Модулација 

на доминанту, паралелу доминанте или субдоминанту уз појаву алтерација (стабилних) у које се улази скоком а 

излази поступним кретањем. Неопходно поштовање свих елемената битних за потпуну интерпретацију (темпо, 

карактер, артикулација, агогика, фразирање). 

Етида са клавирском пратњом: (припремљена од стране кандидата)* 

IV РАЗРЕД СМШ 

Писмени дио: 

Једногласни модулативни (дијатонске и лакше хроматске модулације) мелодијско – ритмички диктат дужине до 

16 тактова (дводјелне јединице) или 8 тактова (тродјелне јединице бројања). Тоналитет диктата може бити 

дурски или молски. Диктира се камертон и штим, а прије записивања се опажа мјера. Диктат се свира по 

двотактима или назнакама аутора. По завршетку диктирања, диктат се свира у цјелини два пута. 

Усмени дио: 

Парлато:  у оквиру програмских садржаја III разреда СМШ. Eтиде са промјенама мјере и темпа у форми а б а или 

а б а1. Пунктиране фигуре ритмова са дводјелом и тродјелом као јединицом бројања, изједначавање трајања 

јединица бројања. Акцент ставити на пунктиране фигуре у тродјелним ритмовима, те триолама на дијелу 

јединице бројања. Могућа је појава неправилних ритмичких група на јединицама бројања, великих триола, те 

дуола и квартола на три јединице. (Кључ по избору кандидата). 

*Погледати у напомени Етида са клавирском пратњом 

Мелодика:  примјер дужине 16 тактова у 6/8 или 2/4, 3/4, 4/4 мјери. Примјер може бити на дурској, молској, 

модалној (староцрквени модуси) или на народној тоналној основи. У примјеру би требало да се нађу захтјеви у 

оквиру градива из мелодике за III разред СМШ. (Дијатонске и лакше хроматске модулације, преко 

наполитанског секстакорда нпр.) 

Етида са клавирском пратњом: (припремљена од стране кандидата)* 

НАПОМЕНА за наставнике и ученике СМШ: 

Етида са клавирском пратњом подразумијева извођење једне етиде уз клавирску пратњу у складу са програмским 

садржајима претходног разреда. 

Етиде ће бити задане од стране жирија и достављене наставницима солфеђа путем поште, електронске поште или 

факса, мјесец дана прије такмичења. 

За сваки разред жири ће понудити по три примјера. Ученик на такмичењу извлачи један примјер и изводи га са 

свим интерпретативно – техничким захтјевима. 

* Напомена: Примјери са XXI reпубличког такмичења музичких школа Републике Српске налазе се на сајту 

Музичке школе``Саво Балабан`` Приједор. 

 



Г И Т А Р А  

ПРВА ( I ) КАТЕГОРИЈА 

Рођени 2003. и млађи 

Трајање програма до 5 минута 

1. Обавезна композиција ( изабрати једну од задатих композиција ) : 

а. Јосип Сабо : Наполеонов плач 

       б. Матео Каркаси : Валцер у А-дуру 

2.   Композиције по слободном избору 

ДРУГА ( II ) КАТЕГОРИЈА 

Рођени 2001. и млађи 

Трајање програма од 5 до 8 минута 

1. Обавезна композиција ( изабрати једну од задатих композиција ) : 

а. Франциско Тарега : Сузе 

       б. Фернандо Сор : Валцер оп.32 бр.2 

2.   Једна или више композицијa по слободном избору различитог карактера 

ТРЕЋА ( III ) КАТЕГОРИЈА 

Рођени 1999. и млађи 

Трајање програма од 8 до 12 минута 

1. Обавезна композиција ( изабрати једну од задатих композиција ) : 

а. Франциско Тарега : Росита ( полка ) 

       б. Матео Каркаси : Етида оп.60 бр.7 

2.   Једна или више композицијa по слободном избору различитог карактера 

ЧЕТВРТА ( IV ) КАТЕГОРИЈА 

Рођени 1997. и млађи 

Трајање програма од 10 до 15 минута 

1. Обавезна композиција ( изабрати једну од задатих композиција ) : 

а. Фернандо Сор : Етида оп.6 бр.11 

       б. Једна од 12 етида Х.В.Лобоса, по слободном избору 

2.   Једна или више композицијa по слободном избору различитог карактера 

ПЕТА ( V ) КАТЕГОРИЈА 

Рођени 1995. и млађи 

Трајање програма од 15 до 20 минута 

1. Обавезна композиција ( изабрати једну од задатих композиција ) : 

а. Матео Каркаси : Етида оп.60 бр.20 

       б. Једна од 12 етида Х.В.Лобоса, по слободном избору 

2.   Једна или више композиције по слободном избору различитог карактера 

 

Х А Р М О Н И К А  

ПРВА ( I ) КАТЕГОРИЈА  

Рођени 2003. и млађи  

Трајање програма од 4 до 6 минута  

 

1.Програм по слободном избору 

ДРУГА ( II ) КАТЕГОРИЈА  

Рођени 2001. и млађи  



Трајање програма од 8 до  10 минута   

  

1. Једна композиција до 1800.године  

2. Једна оригинална композиција  

3. Програм по слободном избору  

ТРЕЋА ( III ) КАТЕГОРИЈА  

Рођени 1999. и млађи  

Трајање програма од 10 до 13 минута   

 

1. Једна композиција до 1800.године  

2. Једна вишеставачна композиција (изводе се најмање три става) или тема са варијацијама (изводе се најмање 

три варијације)  

3.Програм по слободном избору  

Напомена: Једна од композиција (под бројем 3 или 4), мора бити оригинална композиција написана за 

хармонику  

ЧЕТВРТА ( IV ) КАТЕГОРИЈА  

Рођени 1997. и млађи  

Трајање програма од 18 до 24 минута  

 

1. Обавезна композиција - Д.Скарлати: Соната К336, Л337 (200 Szonata III- URTEXT, Editio Musica Budapest)  

2. Једна полифона композиција до 1800.године  

3. Једна вишеставачна композиција (изводе се најмање три става) или тема са варијацијама (у целини)  

4. Програм по слободном избору  

Напомена: Једна од композиција (под бројем 3 или 4), мора бити оригинална композиција написана за 

хармонику.  

 ПЕТА ( V ) КАТЕГОРИЈА 

Рођени 1995. и млађи  

Трајање програма од 22 до 30 минута  

 

1.Обавезна композиција - Д.Скарлати: Соната К484, Л419 ( 200 Szonata IV- URTEXT,  Editio Musica Budapest)  

2. Једна полифона композиција до 1800.године  

3.Једна вишеставачна композиција (изводе се најмање три става) или тема са варијацијама (у целини) 4. Програм 

по слободном избору  

Напомена: Једна од композиција (под бројем 3 или 4), мора бити оригинална композиција написана за 

хармонику 

 

В И О Л И Н А   
 
ПРЕТКАТЕГОРИЈА - А  
Рођени 2007. и млађи,   
Трајање програма до 5 минута  
 
1. Једна или више композиција, по слободном избору  
 
ПРЕТКАТЕГОРИЈА - Б  
Рођени 2005. и млађи,  
Трајање програма до 8 минута  
 
1. Обавезна композиција: Б. Барток: „Дечија песма“, бр. 53  
2. Концерт или кончертино 1. став, или два комада различитог карактера  
 
ПРВА ( I ) КАТЕГОРИЈА  
Рођени 2003. и млађи,  



Трајање програма до 12 минута  
 
1. Збирка Фортунатов I-III: Етида бр. 36, Дулов, г-молл  
2. Концерт, I став или II и III став  
3. Композиција по слободном избору  
 
ДРУГА ( II ) КАТЕГОРИЈА  
Рођени 2001. и млађи,  
Трајање програма до 18 минута  
 
1.Обавезна композиција: Данкла – Оп. 68, Етида бр. 3  
2. Композиција по слободном избору  
3. Концерт, I став или II и III став  
 
ТРЕЋА ( III ) КАТЕГОРИЈА  
Рођени 1999. и млађи,  
 
А - УЧЕНИЦИ ОМШ  
Трајање програма до 20 минута  
 
1. Oбавезна композиција: Данкла – Оп. 68, Етида бр. 11  
2. Композиција написана у 20. веку  
3. Композиција по слободном избору  
4. Концерт, I став или II и III став 

Б - УЧЕНИЦИ СМШ  
Трајање програма до 22 минута  
 
1. Oбавезна композиција: Сит – V свеска, Етида бр. 88  
2. Композиција написана у 20. веку  
3. Композиција по слободном избору  
4. Концерт, I став или II и III став  
 
ЧЕТВРТА ( IV ) КАТЕГОРИЈА  
Рођени 1997. и млађи,  
Трајање програма 25-30 минута  
 
1. Обавезна композиција: Данкла: Оп.73, Етида бр.1  
2.Композиција написана у 20. веку  
3. Композиција по слободном избору  
4. Концерт, I став или II и III став са каденцама  
 
ПЕТА ( V ) КАТЕГОРИЈА  
Рођени 1995. и млађи,  
Трајање програма 30-35 минута  
 
1. Обавезна композиција : Роде: Каприс бр.24  
2.Ј.С. Бах: Један став из соло сонате или партите  
3. Композиција по слободном избору  
 
 

К Л А В И Р   

ПРЕТКАТЕГОРИЈА  
Ученици I разреда ОМШ 
Трајање програма до 3 минута  
 
1. Најмање три композиције, од чега најмање двије различитих стилских епоха. 
 
ПРВА ( I ) КАТЕГОРИЈА - А 

Ученици II разреда ОМШ 

Трајање програма до 5 минута 

 

1. Најмање четири композиције, од чега најмање двије различитих стилских епоха. 



ПРВА ( I ) КАТЕГОРИЈА - Б 

Ученици III разреда ОМШ 

Трајање програма до 6 минута 

 

1. Један став сонатине ( сонатни облик ) 

2. Најмање три композиције различитих стилских епоха. 

 

ДРУГА ( II ) КАТЕГОРИЈА - A 

Ученици IV разреда ОМШ 

Трајање програма  8 минута 

1. Један став сонатине или сонате ( сонатни облик ) 

2. Полифона композиоција 

3. Најмање двије композиције различитих стилских епоха. 

 

ДРУГА ( II ) КАТЕГОРИЈА - Б 

Ученици V разреда ОМШ 

Трајање програма  10 минута 

1. Један став сонатине или сонате ( сонатни облик ) 

2. Полифона композиција 

3. Етида 

4. Композиција по слободном избору 

 

ТРЕЋА ( III ) КАТЕГОРИЈА - Б 

Ученици VI разреда ОМШ 

Трајање програма  12 минута 

1. Један став сонатине или сонате ( сонатни облик ) 

2. Полифона композиција 

3. Етида 

4. Композиција по слободном избору 

 

ЧЕТВРТА ( IV ) КАТЕГОРИЈА - А 

Ученици I разреда СМШ 

Трајање програма  15 минута 

1. Један став сонате ( сонатни облик ) 

2. Полифона композиција 

3. Етида 

4. Композиције по слободном избору 

 

ЧЕТВРТА ( IV ) КАТЕГОРИЈА - Б 

Ученици II разреда СМШ 

Трајање програма  18 минута 

1. Један став сонате ( сонатни облик ) 

2. Полифона композиција 

3. Етида 

4. Композиције по слободном избору 

 

ПЕТА ( V ) КАТЕГОРИЈА - А 

Ученици III разреда СМШ 

Трајање програма  20 минута 



1. Један став сонате ( сонатни облик ) 

2. Полифона композиција 

3. Етида 

4. Композиције по слободном избору 

 

ПЕТА ( V ) КАТЕГОРИЈА - Б 

Ученици IV разреда СМШ 

Трајање програма  25 минута 

1. Један став сонате ( сонатни облик ) 

2. Полифона композиција 

3. Етида 

4. Композиције по слободном избору 

 

К Л А В И Р С К И      Д У О   

ПРЕТКАТЕГОРИЈА – први и други разред ОМШ 

Трајање програма до 4 минута 

 

1. Две или више композиција по слободном избору, за два клавира или четвороручно 

ПРВА ( I ) КАТЕГОРИЈА – трећи и четврти разред ОМШ 

Трајање програма до 6 минута 

 

1. Две или више композиција по слободном избору, за два клавира или четвороручно 

ДРУГА ( II ) КАТЕГОРИЈА – пети и шести разред ОМШ 

Трајање програма до 10 минута 

 

1. Две или више композиција по слободном избору, за два клавира или четвороручно 

ТРЕЋА ( III ) КАТЕГОРИЈА – први и други разред СМШ 

Трајање програма до 12 минута 

 

1. Две или више композиција по слободном избору, за два клавира или четвороручно и то једна оригинално 

писана композиција за клавирски дуо и једна или више композиција по слободном избору ( у обзир долазе и 

транскрипције ). 

ЧЕТВРТА ( IV ) КАТЕГОРИЈА – трећи и четврти разред СМШ 

Трајање програма до 12 минута 

 

1. Две или више композиција по слободном избору, за два клавира или четвороручно и то најмање једна писана 

за два клавира и најмање једна писана за четири руке. Обавезно је да једна композиција буде у сонатном облику, 

или варијација или фантазија, оригинално писана за клавирски дуо. 

 

НАПОМЕНА : 

Категорија се одређује према ђаку старијег узраста. 

 

К А М Е Р Н И      Д У О  
 

 ПОТКАТЕГОРИЈЕ  

1. Дуа са клавиром (гудачки, дувачки и остали инструменти са клавиром)  

2. Комбиновани дуо (два инструмента – иста или различита)  



3. Вокални и вокално-инструментални дуа (два гласа „а capella“ или глас и инструмент)  

 

ПРВА ( I ) КАТЕГОРИЈА  

I – III раз. ОМШ  

Програм за дуа са клавиром, комбинована дуа и вокално-инструментална дуа 

1. две или више композиција различитог карактера у трајању до 7 мин.  

ДРУГА ( II ) КАТЕГОРИЈА  

IV – VI раз. ОМШ  

Програм за дуа са клавиром, комбинована дуа и вокално-инструментална дуа  

1. две или више композиција различитог карактера у трајању до 10 мин.  

ТРЕЋА ( III ) КАТЕГОРИЈА 

I и II раз. СМШ  

Програм за дуа с клавиром у трајању до 15 мин.  

Две композиције различитих стилских епоха:  

1. обавезан један или више ставова цикличне композиције из епохе БАРОКА, оригинално писане за дуо 2. 

композиција по слободном избору  

Програм за комбинована дуа, вокална и вокално-инструментална дуа у трајању до 12 мин.  

1. две или више композиција различитих стилских епоха  

ЧЕТВРТА ( IV ) КАТЕГОРИЈА  

III и IV раз. СМШ  

Програм за дуа с клавиром у трајању до 22 мин.  

Две композиције различитих стилских епоха:  

1. обавезан један или више ставова цикличне композиције, оригинално писане за дуо  

2. композиција по слободном избору   

Програм за комбинована дуа, вокална и вокално-инструментална дуа у трајању до 15 мин.  

1. две или више композиција различитих стилских епоха 

 

Х О Р О В И  

 
ПРВА ( I ) КАТЕГОРИЈА  
Хорови основних школа  
Трајање програма 8-10 минута  
 
ПРВА ( I ) А категорија - Дечји хор до 32 певача 
 
1. Композиција старог мајстора (из епохе ренесансе или барока) обавезно са елементима полифоније 
2. Kомпозиција Стевана Стојановића Мокрањца по слободним избору, поводом 100-годишњице смрти. 3. 
Слободан избор: једна или две композиције различитог карактера  
 
ПРВА ( I ) Б категорија - Дечји хор од 32 до 65 певача  
 
1. Композиција старог мајстора (из епохе ренесансе или барока) обавезно са елементима полифоније  
2. Композиција Стевана Стојановића Мокрањца по слободним избору, поводом 100-годишњице смрти. 3. 
Слободан избор: једна или две композиције различитог карактера  



 
НАПОМЕНЕ:  
- две композиције могу бити уз инструменталну пратњу. Композиције може пратити ученик или наставник  
- најмање једна композиција мора бити трогласна, остале могу бити двогласне  
 
ДРУГА ( II ) КАТЕГОРИЈА Хорови средњих школа  
Трајање програма 15-20 минута  
 
ДРУГА  ( II ) А категорија - Камерни женски хор од 16 до 32 певачице 
 
1. Композиција старог мајстора (из епохе ренесансе или барока) обавезно са елементима полифоније  
2. Композиција Стевана Стојановића Мокрањца по слободним избору, поводом 100-годишњице смрти.  
3. Слободан избор: једна или више композиција различитог карактера  
 
ДРУГА  ( II )  Б категорија - Женски хор од 32 до 65 певачица  
 
1. Композиција старог мајстора (из епохе ренесансе или барока) обавезно са елементима полифоније 
2.Композиција Стевана Стојановића Мокрањца по слободним избору, поводом 100-годишњице смрти.  
3. Слободан избор: једна или више композиција различитог карактера  
 
ДРУГА  ( II ) В категорија - Камерни мешовити хор 16 до 32 певача  
 
1. Композиција старог мајстора (из епохе ренесансе или барока) обавезно са елементима полифоније  
2. Композиција Стевана Стојановића Мокрањца по слободним избору, поводом 100-годишњице смрти.  
3. Слободан избор: једна или више композиција различитог карактера  
 
ДРУГА  ( II ) Г категорија - Мешовити хор од 32 до 65 певача  
 
1. Композиција старог мајстора (из епохе ренесансе или барока) обавезно са елементима полифоније  
2. Композиција Стевана Стојановића Мокрањца по слободним избору, поводом 100-годишњице смрти.  
3. Слободан избор: једна или више композиција различитог карактера  
 
НАПОМЕНЕ: - женски хорови морају бити најмање трогласни, а мешовити четворогласни - за хорове средњих 
школа једна композиција може бити уз инструменталну пратњу ( хор прати ученик школе),  
- За хорове основних школа две композиције могу бити уз инструменталну пратњу ( хор може пратити ученик 
или наставник)  

- остале композиције у програму су"a capella" у свим категоријама - ако постоји солиста, мора бити 

ученик школе - почетна интонација у композицијама може бити промењена, али је потребно о томе 

обавестити жири пре наступа -Редослед композиција није одређен  
 


