
КЛАВИР 

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 

 

 

КЛАВИРСКИ ДУО 

ПРЕТКАТЕГОРИЈА – први и други разред ОМШ  

Трајање програма до 4 минута  

1. Двије 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. Двије 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. Двије 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. Двије 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. Двије 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 

 

 

ХАРМОНИКА  

ПРВА (I) КАТЕГОРИЈА ( ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ) 

Трајање програма од 4 до 6 минута 

1.Програм по слободном избору 

 

ДРУГА (II) КАТЕГОРИЈА ( ТРЕЋИ РАЗРЕД ) 

Трајање програма од 5 до 8 минута 

1.Једна композиција до 1800. године 

2.Једна оригинална композиција  

3.Програм по слободном избору 

 

ТРЕЋА (III) КАТЕГОРИЈА ( ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ) 

Трајање програма од 7 до 9 минута 

1.Једна композиција до 1800. године 

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

варијацијама 

( изводе се најмање три варијације) 



3.Програм по слободном избору 

 

ЧЕТВРТА (IV) КАТЕГОРИЈА ( ПЕТИ РАЗРЕД ) 

Трајање програма од 9 до 11 минута 

1.Једна полифона композиција до 1800. године 

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

варијацијама ( у цјелини) 

3.Програм по слободном избору 

 

ПЕТА (V) КАТЕГОРИЈА ( ШЕСТИ РАЗРЕД) 

Трајање програма од 11 до 15 минута 

1.Једна полифона композиција до 1800. године 

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

варијацијама ( у цјелини)  

3.Програм по слободном избору 

 

ШЕСТА (VI) КАТЕГОРИЈА (I  и II РАЗРЕД СМШ ) 

Трајање програма од 15 до 20 минута 

1.Једна полифона композиција до 1800. године 

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

варијацијама ( у цјелини)  

3.Једна композиција до 1800. године 

4.Програм по слободном избору 

 

СЕДМА (VII) КАТЕГОРИЈА ( III и IV РАЗРЕД СМШ ) 

Трајање програма од 20 до 25 минута 

1.Једна полифона композиција до 1800. године 

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

варијацијама ( у цјелини)  

3.Једна композиција до 1800. године 

4.Програм по слободном избору 



 

 

ФЛАУТА 

ПРЕТКАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2004. 1) 

Трајање: до 5 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Т. Кулијев: Сева на бициклу 

2. Једна композиција по слободном избору 

 

ПРВА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2002. 

Трајање: до 8 мин. 

ПРОГРАМ 

1. П. Пруст: Прелид и Плес 

2. Једна композиција по слободном избору 

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2000. 

Трајање: до 12 мин. 

ПРОГРАМ 

1. В. Поп: Шведска идила, оп. 471, бр. 1 

2. Једна композиција по слободном избору 

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 1998. 

Трајање: до 15 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Први и други став једне од сљедећих соната: 

а) Г. Хендл: Соната Ге дур HWV 363б, или 

б) Г. Хендл: Соната е мол HWV 375 (Хале) 



2. В. А. Моцарт: Анданте Цe дур, К.315 

3. Комад по слободном избору 

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 1996. 

Трајање: до 25 мин. 

ПРОГРАМ 

1. К. Ф. Е. Бах: Соната, Ge dur, H.550 

2. П. Озгијан: Концертна свита за флауту, I став 

3. Први став концерта по избору 

4. Виртуозни комад 

Напомене 

1) рођени назначене године и млађи 

У дисциплини Флаута ученици средње школе не могу се такмичити са ученицима 

основне школе, већ морају наступити у сљедећој, старијој категорији, без обзира 

на године рођења. 

Ученици ОМШ обавезну композицију изводе напамет, а остали дио програма могу 

свирати из нота. 

Ученици СМШ једну од обавезних композиција изводе напамет, а остали дио 

програма могу свирати из нота. 

 

КЛАРИНЕТ 

ПРЕТКАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2004 1) 

Трајање: до 5 мин 

ПРОГРАМ 

1. Једна од сqедећих композиција: 

а) Ј. Брамс: Пjешчани човjек, или 

б) Р. Лазић: Минијатурни валцер, или 



ц) А. Чабаркапа: Мали кларинетисти 

2. Композиција по слободном избору 

 

ПРВА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2002. 

Трајање: до 10 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Једна од сљедећих композиција: 

а) К. Х. Жубер: Робинова пјесма, или 

б) Р. Трулард: Романса, или 

ц) М. Фаилно: Серенада у Тријанону 

2. Двије композиције по слободном избору 

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2000. 

Трајање: до 15 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Једна од сљедећих композиција: 

а) Х. М. Стјуарт: Кончертино, или 

б) М. Делжудиче: Егзотична пјесма, или 

ц) Ђ. Росини: Фантазија 

2. Двије композиције по слободном избору 

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 1998. 

Трајање: до 20 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Ж. Е. Барат: Комад у ге молу 

2. Први став Концерта по избору 

3. Двије композиције по слободном избору 



 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 1996. 

Трајање: до 25 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Х. Рабу: Конкурсни соло 

2. Први став концерта по избору 

3. Двије композиције по слободном избору 

Напомене 

1) рођени назначене године и млађи 

У дисциплини Кларинет ученици средње школе не могу се такмичити са 

ученицима основне школе, већ морају наступити у сљедећој, старијој категорији, 

без обзира на године рођења. 

Ученици ОМШ обавезну композицију изводе напамет, а остали дио програма могу 

свирати из нота. 

Ученици СМШ једну од обавезних композиција изводе напамет, а остали дио 

програма могу свирати из нота. 

 

САКСОФОН 

ПРЕТКАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2004. 1) 

Трајање: до 5 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Е. Боза: Ле Кампаниле 

2. Композиција по слободном избору 

 

ПРВА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2002. 

Трајање: 10 мин. 



ПРОГРАМ 

1. А. Ж. Дерву: Мала свита за саксофон 

2. Двије композиције по слободном избору 

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 2000. 

Трајање: до 15 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Ф. Антонини: Циганска забава 

2. Двије композиције по слободном избору 

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 1998. 

Трајање: до 20 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Ж. Б. Сингеле: Соло концерт, оп. 91 

2. Први став концерта 

3. Двије композиције по слободном избору 

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА 

Годиште: 1996. 

Трајање: до 25 мин. 

ПРОГРАМ 

1. Д. Мијо: Scaramouche: II – Модере, III – Бразилијера 

2. Двије композиције по слободном избору 

Напомене 

1) рођени назначене године и млађи 

У дисциплини Саксофон ученици средње школе не могу се такмичити са 

ученицима основне школе, већ морају наступити у сљедећој, старијој категорији, 

без обзира на године рођења. 



Ученици ОМШ обавезну композицију изводе напамет, а остали дио програма могу 

свирати из нота. 

Ученици СМШ једну од обавезних композиција изводе напамет, а остали дио 

програма могу свирати из нота. 

 

КАМЕРНИ АНСАМБЛИ 
РАНА МУЗИКА И БАРОК 

ПРВА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 6 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (композиције из периода од XII до XVI вијека и/или 

композиције из периода барока). 

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 10 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (избор дјела два или више композитора из периода 

од XII до XVI вијека и/или из периода барока). 

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 15 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (избор дјела два или више композитора из периода 

од XII до XVI вијека и/или из периода барока, различитих регија). 

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 20 мин. 

ПРОГРАМ по слободном избору (избор дјела два или више композитора из 

периода од XII до XVI вијека и/или из периода барока, различитих регија) 



КЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ 

ПРВА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 6 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (двије композиције различитог карактера и 

различитих аутора) 

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 12 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору: 

1. Циклична композиција или дијелови цикличне композиције 

2. Једна композиција из епохе која се разликује од епохе дјела под 1. 

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: 18 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору: 

1. Циклична композиција или дијелови цикличне композиције 

2. Једна композиција из епохе која се разликује од епохе дјела под 1. 

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 22 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору: 

1. Циклична композиција или дијелови цикличне композиције 

2. Једна композиција из епохе која се разликује од епохе дјела под 1. 

 

НЕКЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ 

ПРВА КАТЕГОРИЈА 



Трајање: до 6 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору 

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 10 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (двије композиције различитих аутора) 

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 15 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (најмање двије композиције различитог карактера и 

од различитих аутора). 

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 20 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (најмање двије композиције различитог карактера и 

од различитих аутора) 

 

ВОКАЛНИ, ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ 

ПРВА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 5 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (двије или више композиција) 

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 8 мин. 



ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (двије или више композиција) 

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 10 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (најмање двије композиције различитих аутора, 

оперске арије нису дозвољене). 

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА 

Трајање: до 12 мин. 

ПРОГРАМ 

Програм по слободном избору (најмање двије композиције из различитих стилских 

епоха, оперске арије нису дозвољене) 

НАПОМЕНЕ 

1) максимално трајање програма; 

Камерни ансамбли могу у свом саставу имати 3 до 9 извођача. Категорија се 

одређује према узрасту најстаријег члана камерног ансамбла. 

Такмичари се дијеле на сљедеће групе: 

• РАНА МУЗИКА И БАРОК 

• КЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ 

• НЕКЛАСИЧНИ АНСАМБЛИ 

• ВОКАЛНИ, ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ 

Свака група дијели се на сљедеће категорије: 

• I категорија – ученици од 1. до 3. разреда шестогодишње ОМШ, односно ученици 

1. и 2. разреда четворогодишње ОМШ. 

• II категорија – ученици 4. до 6. разреда шестогодишње ОМШ, односно ученици 3. 

и 4. разреда четворогодишње ОМШ. 

• III категорија – ученици 1. и 2. разреда СМШ 

• IV категорија – ученици 3. и 4. разреда СМШ 



 

ОРКЕСТРИ 

ОРКЕСТРИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Трајање: 8 – 15 мин 1) 

ПРОГРАМ 

1. Најмање 2 композиције различитих стилских епоха (једна од композиција може 

бити изведена у присуству солисте). 

 

ОРКЕСТРИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Трајање: 15 – 20 мин 

ПРОГРАМ 

1. Најмање 2 композиције различитих стилских епоха (једна од композиција може 

бити изведена у присуству солисте). 

НАПОМЕНЕ 

1) максимално трајање програма; 

У дисциплину ОРКЕСТРИ такмичари се према нивоу школовања дијеле на 

сљедеће категорије: 

• I категорија – оркестри основне музичке школе 

• II категорија – оркестри средње музичке школе 

Обjе категорије дијеле се на сљедеће поткатегорије: 

1. Гудачки оркестар 

2. Дувачки оркестар 

3. Оркестар хармоника 

4. Џез оркестар 

5. Оркестар трзачких инструмената 

6. Нестандардни оркестри 

7. Камерни оркестар (гудачки оркестар са дувачима) 

8. Симфонијски оркестар 

У зависности од броја чланова оркестра, поткатегорије од 1 до 7 деле се на 

варијанте А (уколико имају 10 до 15 чланова) и Б (уколико имају више од 15 

чланова). 

Опште напомене 

• Сви оркестри наступају са диригентом, осим камерног оркестра до 15 чланова, 



где диригент није обавезан. 

• Оркестри школа којима недостају поједини инструменти, могу ангажовати до 4 

ученика из других школа. У пријави треба навести имена ученика, њихово 

годиште, разред, који инструмент свирају и у којој школи похађају наставу. 

• Ученици из двије или више школа могу наступити у здруженом оркестру који 

жири бодује равноправно с другим оркестрима, али освојена награда не улази у 

коначни пласман школа чији ученици наступају у здруженом оркестру. 

СОЛФЕЂО 

ОСНОВНА МУЗИЧКАШКОЛА: 

III РАЗРЕД ОМШ 

Писмени дио: 

Једногласни диктат: а мол , дужине 8 тактова. Такт 2/4. Потврда тоналитета 

прекокаденце. Утврђивање врсте такта прије записивања диктата. 

Свирање по двотактима(Приликом диктирања сваки двотакт се понавља два пута, 

а приликом трећег 

понављања везује се са наредним двотактом.) По завршетку свирања 

подовотактима, диктат се понавља у цјелини два пута. 

Теорија музике: аудитивно-писмени тест који обухвата четири типа 

задатака.Задаци представљају идентификацију и записивање тетрахорда, 

љествица,интервала и акорада предвиђених наставним планом и програмом. На 

самомтакмичењу, ученици ће добити припремљене тестове са понуђеним 

почетним тоном. На примjер: упиши коју си љествицу препознао од тона а1 

наниже (чланкомисије свира а molхармонски наниже – ученик записује тонове и 

исподзаписаног низа уписује о којој се љествици ради, итд.). 

Усмени дио: 

Ритам: Парлато у оквиру градива другог разреда. 

Мелодика: Примјери до једног предзнака у виолинском кључу уз поштовање 

свихознака које прате нотни текст (артикулација, фразирање..). 

Теорија музике: У оквиру градива закључно са завршетком првог 

полугодиштатекућег разреда (аудитивно-писмени тест). Идентификација 

љествица. Исписивањететрахорада, интервала и трозвука. Музичка 

терминологија (ознаке за темпо,динамику, артикулацију… термини са којима су се 

ученици сусретали током свогшколовања на настави солфеђа и инструмента) 



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 

врстатакта. Свирање по двотактима(Приликом диктирања сваки двотакт се 

понавља два пута, а приликом трећегпонављања везује се са наредним 

двотактом) . По завршетку свирања подовотактима, диктат се понавља у цјелини 

два пута. 

Теорија музике: У оквиру градива закључно са завршетком првог 

полугодиштатекућег разреда (аудитивно- писмени тест) 

Усмени дио: 

Ритам: Парлато у оквиру програмских садржаја трећег разреда (неопходно 

јепоштовање 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 поштовање ознаке за темпо, карактер, артикулацију динамику 

ифразирање. Прије извођења даје се камертон за интонирање штима. 

V РАЗРЕД ОМШ 

Писмени дио: 

Једногласни диктат: Тоналитет до три предзнака дужине 8 тактова у такту 2/4 

или3/4. Диктира се камертон и тонични трозвук (штим) те се потврђује тоналитет 

иврста такта прије самог записивања. Свирање по двотактима, 

(Приликомдиктирања сваки двотакт се понавља два пута, а приликом трећег 

понављања везујесе са наредним двотактом.) По завршетку свирања по 

довотактима, диктат се 

понавља у цјелини два пута. 

Теорија музике: У оквиру градива закључно са завршетком првог 

полугодиштатекућег разреда (аудитивно- писмени тест) 

Усмени дио: 

Ритам: Парлато: у оквиру градива четвртог разреда са промјеном 

кључа(виолински – бас кључ). 

Мелодика: Примјери у тоналитетима до четири предзнака у виолинском кључу2/4; 

3/4; 4/4 или 6/8. Поштовање ознака за темпо, карактер, динамику иартикулацију. 

Напомена за ученике СМШ: 

У такмичење ће бити уврштени ученици другог, трећег и четвртог разредаСМШ, а 



у погледу захтјева за све разреде, ове године се уводи извођење етиде 

саклавирском пратњом у складу са програмским садржајима претходног 

разреда.Етиде ће бити задане од стране жирија и достављене наставницима 

солфеђа путемпоште, електронске поште или факса, мјесец дана прије 

такмичења. 

За сваки разред жири ће понудити по три примјера. Ученик на такмичењу 

извлачиједан примјер и изводи га са свим интерпретативно-техничким захтјевима. 

СРЕДЊА МУЗИЧКАШКОЛА 

II РАЗРЕД СМШ 

Писмени дио: 

Једногласни мелодијско-ритмички диктат: дурски или молски тоналитет до 

четирипредзнака дужине до 16 тактова. 2/4; ¾; У току диктата дијатонска 

модулација надоминанту и мутација почетног тоналитета. 

Диктира се камертон и штим, а прије записивања се опажа мјера.Свирање по 

двотактима или према назнакама аутора. По завршетку диктирања,диктат се 

свира у цјелини два пута. 

Усмени дио: 

Парлато: 

у оквиру програмских садржаја првог разреда СМШ. Сукобљавање триоле 

ичетвородјелне подјеле јединице бројања, пунктиране фигуре на једној 

јединици,синкопе… У току примјера могућа промјена кључа. Пожељно поштовање 

свихознака које прате нотни текст (темпо, артикулација, фразирање…). 

Мелодика: 

Примјер у тоналитету до четири предзнака. Полазни тоналитет може бити 

дурскиили молски. Примјер би требало да садржи једну дијатонску модулацију 

(паралелаили доминанта) и мутацију почетног тоналитета. 

Етида са клавирском пратњом: (припремљена од стране кандидата) 

III РАЗРЕД СМШ 

Писмени дио: 

Једногласни мелодијско – ритмички диктат: полазни дурски или молскитоналитети 

до четири предзнака, дијатонска модулација у доминантни,субдоминантни 

тоналитет или паралелу те могућност појаве алтерованих тонова(стабилне 



алтерације). 

Диктира се камертон и штим, а прије записивања се опажа мјера. Свирање 

подвотактима или према назнакама аутора. По завршетку диктирања, диктат се 

свирау цјелини два пута. 

Усмени дио: 

Парлато: 

у оквиру програмских садржаја другог разреда. Половина и четвртина са 

тачкомкао јединица бројања, дуола и квартола у 6/8, изједначавање трајања 

јединицабројања. У току примјера могућа промјена кључа. 

Мелодика: 

примјер дужине до 16 тактова у 6/8 или 2/4, 3/4, 4/4 мјери. Тоналитет до 

4предзнака. Модулација на доминанту, паралелу доминанте или субдоминанту 

узпојаву алтерација (стабилних) у које се улази скоком а излази поступним 

кретањем.Неопходно поштовање свих елемената битних за потпуну 

интерпретацију (темпо,карактер, динамика, 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. 

Свирање по двотактима или према назнакама аутора.По завршетку диктирања, 

диктат се свира у цјелини два пута. 

Усмени дио: 

Парлато: 

У оквиру програмских садржаја трећег разреда. Етиде са промјенама мјере и 

темпау форми а б а или а б а1 Пунктиране фигуре ритмова са дводјелом и 

тродјелом каојединицом, изједначавање трајања јединица бројања. Акцент 

ставити напунктиране фигуре у тродјелним ритмовима, те триолама на дијелу 

јединице 

бројања. Могућа појава неправилних ритмичких група на јединицама 

бројања,великих триола те дуола и квартола на три јединице. (кључ по избору 

кандидата) 



Мелодика: 

примјер дужине до 16 тактова у 6/8 или 2/4, 3/4, 4/4 мјери. Примјер може бити 

надурској, молској, модалној (староцрквени модуси) или на народној 

тоналнојоснови. У примеру би требали да се нађу захтјеви у оквиру градива из 

мелодике затрећи разред СМШ. (Дијатонске и лакше хроматске модулације 

(преконаполитанског секстакорда нпр.) 

Етида са клавирском пратњом (припремљена од стране кандидата) 

 


