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Организациони одбор такмичења:

 Гојко Рађеновић

 Лазарка Миладиновић

 Ивана Федош-Требовац

 Боријана Куртовић

 Милош Зец

 Драган Хрваћанин

 Николина Савановић

 Александар Јовановић

 Игор Мотл

Солфеђо
уторак, 17.март 2015.  у 9.00 часова (СМШ)
сриједа, 18.март 2015. у 9.00 часова (ОМШ)

Клавир
сриједа, 18.март 2015. у 16.00 часова

Хармоника
субота, 21.март 2015. у 10.00 часова

Камерни ансамбли
субота, 21.март 2015. у 11.00 часова

Дувачи
субота, 21.март 2015. у 10.00 часова (кларинет)
субота, 21.март 2015. у 12.00 часова (флаута)



Жири:

Солфеђо
 Бранка Вулета - предсједник
 Драган Хрваћанин
 Горан Кесар
 Даниел Пезеровић
 секретар: Јелена Јованић и Младен Адамовић

Клавир 
 Јасна Рађеновић - предсједник
 Николина Савановић
 Анђела Лајић
 Бранкица Црногорац
 секретар: Весна Мршић-Турудија

Хармоника 
 Аљоша Новаковић - предсједник
 Зора Родић
 Милош Зец
 Драган Билбија
 секретар: Шарлота Лудрован

Камерни ансамбли
 Аљоша Новаковић - предсједник
 Шарлота Лудрован
 Милош Зец
 Драган Билбија
 секретар: Зора Родић

Дувачи
 Радмила Трбић - предсједник
 Александар Јовановић
 Сњежана Хрваћанин-Балтић
 Драженка Јовичин
 секретар: Софија Ковачевић



ПРАВИЛНИК ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.

Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој учествују 

редовни и ванредни ученици.

На основу одлуке организационог одбора на такмичењу, као гости, могу 

наступати и ученици других музичких школа.

Члан 2.

Такмичење се одвија по Правилнику и Пропозицијама такмичења. 

Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, а 

Пропозицијама, програми такмичарских дисциплина и категорије такмичара.

Члан 3.

Такмичење се организује као трајна манифестација у оквиру система музичког 

школовања. Сврха такмичења је:

 Откривање изузетно надарених ученика и њихово праћење кроз 

концертну активност

 Помоћ награђеним ученицима при њиховом даљем школовању и 

афирмацији

 Размјена педагошких искустава у васпитању будућих извођача - 

репродуктиваца

 Афирмација педагога са изузетним резултатима.

Члан 4.

Такмичење се одржава сваке године, и то по унапријед договореним 

дисциплинама.

Члан 5.

Организациони одбор чине представници школе који организују и прате ток 

такмичења.

Члан 6.

Пријаве ученика подносе се до термина које одреди организациони одбор.



Образац пријаве садржи:

 Име и презиме такмичара (назив ансамбла)

 Датум рођења такмичара

 Категорију за коју се ученик пријављује

 Програм и његово трајање

 Класа

Члан 7.

Такмичење је јавно. У солистичким дисциплинама, у свим категоријама, 

програм се изводи напамет у цијелости, осим у категорији дувачких 

инструмената.

Члан 8.

Чланови жирија бирају се из редаова наставника и професора музичке школе-

домаћина, а и других представника, уколико се за то укаже потреба. У састав 

жирија не могу бити бирани педагози без високе школске спреме.

Члан 9.

Пропозиције такмичења, као и трајање програма за сваку категорију, предлаже 

стручна комисија.

Члан 10.

По заврчетку такмичења, на завршном, свечаном концерту уручују се дипломе.

Члан 11.

Диплома такмичења садржи следеће податке:

 Име и презиме такмичара;

 Податке о дисциплини, категорији и награди

 Назив школе

 Име професора у чијој је ученик класи

 Потпис и печат директора школе.



ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА

Члан 1.

Састав и број чланова жирија, бира на приједлог организациони одбор.

Члан 2.

Чланови жирија бирају се из редова истакнутих музичких педагога. У састав 

жирија не могу бити бирани педагози без високе школске спреме.

Члан 3.

Жири је састављен од 3-7 чланова и једног замјеника члана жирија за сваку 

такмичарску дисциплину.

Члан 4.

Организациони одбор може донијети одлуку о сажимању жирија по 

дисциплинама и категоријама.

Члан 5.

Предсједник жирија је дужан:

 Да прати да ли се оцјењивање сваког члана жирија обавља према 

Правилнику о раду жирија и да на вријеме интервенише у случајевима 

одступања, односно уочавања неправилности

 Да по завршетку категорије такмичења даје Организционом одбору 

такмичења приједлог учесника и програма на завршном концерту.

Члан 6.

Чланови жирија су дужни:

 Да оцјењују учеснике и ансамбле у складу са Правилником о раду 

жирија

 Да своје оцјене уносе у прописани образац

 Да учествују у раду жирија у току цијелог Такмичења, да присуствују 

сједницама жирија

 Да потписују записнике са сједнице, као и збирне бодовне листе;

 Да преко предсједника жирија интервенишу у случајевима уочавања 

неправилности у раду и одступања од Правилника о раду жирија.



Члан 7.

Члан жирија не оцјењује кандидата са којим је у сродству, ни кандидата коме је 

наставник. Умјесто поменутог члана жирија, оцјењује заменик члана жирија.

Члан 8.

Секретар жирија је дужан:

 Да прегледа пријаве такмичара и утврди усаглашеност са 

Пропозицијама и Правилником такмичења

 Да непотпуне и неправилно попуњене пријаве врати директору школе 

такмичара на исправку или допуну

 Да сазове чланове жирија 30 минута прије почетка категорије;

 Да упозна чланове жирија са правилником такмичења, Пропозицијама 

и Правилником о раду;

 Да присуствује сједницама жирија током цијелог такмичења;

 Да води записник на сједницама жирија;

 Да на основу бодовних листа израчунава средњу, коначну оцјену за 

такмичара. Средња оцјена се заокружује на две децималне 

вриједности. У граничним случајевима, када би се заокруживањем 

прешла доња граница за освајање награде, такмичару се додјељује 

награда нижег ранга (нпр: 94,99 је број бодова за другу , а не за прву 

награду).

 Да изврши корекцију бодова, (најмањег и највећег израженог бода), на 

3 бода до првог следећег, (нпр: 80 (83);86;87;87;(90) 96 (два исто 

изражена броја се не коригују, нпр: 80,80,90,91 92);

 Да у договору са предсједником жирија надгледа и руководи 

наступима кандидата;

 Да најављује наступе кандидата и даје знак за почетак наступа;

 Да прикупи попуњене бодовне листе од чланова жирија, по завршетку 

цијеле категорије;

 Да уколико уочи било какве неправилности у раду жирија или техничке 

природе, упозна представника жирија и организациони одбор, и након 

тога, по потреби, прекине такмичење;

 Да по завршетку такмичарске категорије преда организационом 

одбору све записнике, појединачне и збирне бодовне листе потписане 

од свих чланова жирија. Ова документација се чува трајно.

Члан 9.



Записник са сједнице жирија води секретар и у њега уноси значајне податке и 

одлуке које жири доносе. Предсједник жирија и секретар потписују записник, 

пошто га прегледају и остали чланови жирија.

Члан 10.

Обрасци који се воде о наступу такмичара једне категорије или поткатегорије 

садрже:

 Име и презиме такмичара или назив ансамбла

 Дисциплину и категорију у којој се такмичи

 Мјесто за оцјену, коју даје члан жирија, исказану бројчано

 Мјесто за могуће напомене

 Мјесто за потпис члана жирија.

Напомена: образац добијају сви чланови жирија.

ЗБИРНИ ОБРАЗАЦ - Заједничка бодовна листа садржи:

 Дисциплину, категорију - поткатегорију

 Датум одржавања такмичења

 Редни број, име и презиме кандидата

 Име и презиме сваког члана жирија

 Рубрике у које се уноси број бодова сваког члана жирија, појединачно

 Рубрику у коју се уноси просјечан број бодова

 Рубрику у коју се уноси да ли је такмичар освојио награду

 Мјесто за потпис свих чланова жирија и секретаре жирија

 Мјесто за овјеру организационог одбора да је примио збирни образац

Распоред на коме се објављују коначни резултати по одржаном такмичењу 

садржи:

 Име и презиме кандидата по редослиједу наступа

 Исказане бодове свих чланова жирија

 Просјечан број бодова

 Освојену награду

Члан 11.

Чланови жирија оцјењују такмичаре бодовима од 0 до 100. Индивидуалну 

бодовну листу члан жирија предаје одмах по завршетку категорије. Бодови се 

уписују без консултације са осталим члановима жирија. Рангирање врши 

секретар, израчунавањем средње оцјене сваког такмичара.

Члан 12.



Такмичара који прекорачи дозвољену минутажу, жири по правилу прекида и 

оцјењује такмичара на основу изведеног програма до момента прекида, 

уколико је изведена обавезна композиција и дио слободног програма. Жири 

може, по сопственој процјени, уколико нема јасан став о нивоу извођења 

програама, допустити извођење програма преко одређене минутаже. За 

премијерно извођење, или извођење некаталогизиране композиције 

неопходно је уз пријаву доставити и нотни материјал таквог дјела.

Члан 13.

Такмичар може извршити измјену једне од најављених композиција ако је 

измјена пријављена прије почетка такмичења у категорији у којој такмичар 

наступа и ако су чланови жирија сагласни са промјеном. Овај став се не односи 

на предкатегорију где су измјене програма дозвољене.

Члан 14.

Пласман такмичара одређује се сабирањем бодова са бодовних листа чланова 

жирија и дељењем добијеног збира бројем чланова жирија који су извршили 

оцјењивање.

Члан 15.

Такмичари се рангирају према освојеном броју бодова.

 Специјална награда се додељује такмичару који освоји 100 бодова

 Прва награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 95 

бодова

 Друга награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 85 

бодова

 Трећа награда се може додијелити ако такмичар освоји најмање 75 

бодова

 Похвала се може додијелити ако такмичар освоји најмање 70 бодова.

Члан 16.

У случају да више такмичара-солиста има исти број бодова, предност се даје 

млађем такмичару.

Члан 17.

Одлука жирија је неопозива.



ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

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)



КЛАРИНЕТ

преткатегорија
Данијел Зорић
датум рођења: 06.05.2004.

 Ј.Брамс: Пјешчани човјек
 П.Чајковски: Стара француска пјесма

Класа: Александар Јовановић
Клавирска сарадња: Николина Савановић

Максим Бојић
датум рођења: 06.04.2004.

 Ј.Брамс: Пјешчани човјек
 Р.Лазић: Минијатурни валцер

Класа: Александар Јовановић
Клавирска сарадња: Николина Савановић

I категорија
Ивана Матијаш
датум рођења: 01.08.2003.

 Ц.Х. Ибер: Пјесма за Робина
 Р.Лазић: Минијатурни валцер
 М.Фаилно: Романсина

Класа: Александар Јовановић
Клавирска сарадња: Николина Савановић

II категорија
Анђело Шевa
датум рођења: 22.09.2001.

 М.Делжи: Егзотична пјесма
 В.Монти: Џипси лајф
 Р.Трилар: Романса

Класа: Александар Јовановић
Клавирска сарадња: Николина Савановић



III категорија

Данило Малешевић

датум рођења: 15.12.1998.

 Ј. Ед. Бара: Комад у г молл-у

 К.Штамиц: Концерт бр 3, Б-дур И став

 Ђ. Росини: Тема и варијације

Класа: Александар Јовановић

Клавирска сарадња: Николина Савановић

IV категорија

Јована Кумовић

датум рођења: 17.07.1996.

 Х. Рабо: Конкурсни соло

 К.М.Вебер: Концерт у ф молл-у бр. 1, И став

 Г. Доницети: Кончертино

Класа: Александар Јовановић

Клавирска сарадња: Николина Савановић



КЛАВИР

преткатегорија
Ива Драгојевић
датум рођења: 11.05.2006.

 Бах: Менует Г-дур 
 Гедике: Плес  е-мол 
 Петровић: Злато мамино

Класа: Николина Савановић

I А категорија
Анес Екић
датум рођења: 25.01.2005.

 Ј.С.Бах: Менует Г-дур
 Х.Диверно: Етида бр.9 Ф-дур
 Кабаљевски: "Кловн"
 М.Клементи: Сонатина Ц-дур први став

Класа: Драган Хрваћанин

Сара Идризовић
датум рођења: 8.1.2004.

 Ј.С.Бах : Менует д- мол
 Ј. Ванхал : Сонатина  Ф-дур
 Е. Краус : Етида у д-молу за кратко фразирање
 Л.В. Бетовен : Екосеза  Г- дур

Класа: Ивона Буразор

I Б категорија
Тамара Остојић
датум рођења: 11.05.2004.

 Ј.С.Бах : Менует г-мол
 Лемоaн: Етида бр. 36 Г-дур оп.37
 Ф.Кулау: Сонатина Ц-дур
 Р.Шуман: "Дивљи јахач"

Класа: Д.Хрваћанин



Никола Ђоројевић
датум рођења: 05.05.2003.

 Хелер: Етида оп.46 ц-мол
 Бах: Двогласна инвенција бр. 6 Е-дур
 Моцарт: Соната  Ц-дур КВ.545 И став
 Дебиси: Мали црнац

Класа: Јасна Рађеновић

Габриела Чолић
датум рођења: 10.1.2004.

 Ј.С.Бах : Менует Г- дур
 Ф.Кулау : Сонатина Ц-дур
 Л.М.Шкерјанц : Етида за стакато у фис- молу
 П.И.Чајковски : Италијанска пјесма

Класа: Татјана Бињаш

Милана Ступар
датум рођења: 10.06.2003.

 Черни: Етида оп.849, бр.9
 Бах: Менует г-мол
 Дусек: Сонатина оп.20, бр.6
 Лотка-Калински: Дудаш

Класа: Екрем Хамзић

Филип Дукић
датум рођења: 29.04.2003.

 Ан. Александров: Етида Ф-дур
 Ј. С. Бах: Мали прелудијум г-молл
 Диабели: Сонатина Ф-дур
 Р. Шуман: "Дивљи јахач"

Класа: Горан Кесар

II Б категорија
Уна Новаковић
датум рођења: 07.06.2001.

 Бах: Трогласна инвенција бр.15



 Бетовен: Соната оп.79 Г-дур И став
 Шопен: Ноктурно ф-мол
 Черни: етида оп.740 бр.17

Класа: Екрем Хамзић

Кахримановић Белма
датум рођења: 04.01.2003.

 Ј.С.Бах : Двогласна инвенција бр.13, а-мол
 Ф.Ј.Хајдн : Соната Хоб.XВИ:5 А-дур, И став
 Х.Равина : Етида оп.50 бр.22, х-мол
 Ф.Шопен : Ноктурно цис-мол, оп.постх

Класа: Боријана Куртовић

III Б категорија
Ена Аличехајић
датум рођења: 27.03.2002.

 Ф. Бургмилер: етида оп.109 бр.15
 Ј.С. Бах: Двогласна инвенција ц-мол
 Хајдн: Соната Ф-дур Хоб. XВИ 23. – И став
 Ф. Шопен: Ноктурно оп.9 бр.2

Класа: Анђела Лајић

V категорија
Соња Ђукановић
датум рођења: 1997.

 Бах: ДТК II – Прелудијум и фуга г-мол
 Бетовен: Соната оп.31 бр.1 Г-дур
 Клементи: етида бр.21 ф-мол
 Хенсел: Новембар ф-мол

Класа: Боријана Куртовић



СОЛФЕЂО

III разред
Ања Вучић
датум рођења: 22.12.2002.
Класа: Д. Хрваћанин

Маја Обрадовић
датум рођења: 13.05.2002.
Класа: Д. Хрваћанин

Нађа Радановић
датум рођења: 29.05.2003.
Класа: Д.Хрваћанин

Никола Личанин
датум рођења: 22.01.2003.
Класа: Д.Хрваћанин

Анастасија Бунџа
датум рођења: 03.08.2003.
Класа: Д.Хрваћанин

Милана Ступар
датум рођења: 10.06.2003.
Класа: Д.Хрваћанин

Филип Дукић
датум рођења: 29.04.2003.
Класа: Д.Хрваћанин

Никола Ђоројевић
датум рођења: 05.05.2003.
Класа: Д.Хрваћанин

Емилија Арсенић (Козарска Дубица)
датум рођења: 07.04.2003.



Класа: Дајана Десница

Габриела Чолић (Козарска Дубица)
датум рођења: 10.01.2004.
Класа: Дајана Десница

IV разред
Ивона Одицки
датум рођења: 17.06.2002.
Класа: Д.Хрваћанин

Павле Трамошљанин
датум рођења: 13.04.2002.
Класа: Д.Хрваћанин

Адриан Башић
датум рођења: 27.09.2002.
Класа: Д.Хрваћанин

Аника Шарић
датум рођења: 29.08.2002.
Класа: Д.Хрваћанин

Анамарија Марин
датум рођења: 17.05.2002.
Класа: Д.Хрваћанин

Соња Гаврановић
датум рођења: 18.04.2002.
Класа: Д.Хрваћанин

V разред
Сара Абаза
датум рођења: 11.04.2002.
Класа: Бранка Вулета



Јелена Обрадовић
датум рођења: 21.01.2003.
Класа: Бранка Вулета

Анђела Прпош
датум рођења: 09.02.2001.
Класа: Бранка Вулета

Дања Горонић
датум рођења: 24.04.2001.
Класа: Бранка Вулета

Ивана Стјепановић
датум рођења: 12.12.2001.
Класа: Бранка Вулета

Белма Кахримановић
датум рођења: 04.01.2003.
Класа: Бранка Вулета

II разред СМШ
Вања Вукчевић
датум рођења: 01.09.1998.
Класа: Д. Хрваћанин

III разред СМШ
Стефан Ћорић
датум рођења: 15.05.1997.
Класа: Д. Хрваћанин

Рајко Лопар
датум рођења: 18.02.1997.
Класа: Д. Хрваћанин

Алекса Ружичић
датум рођења: 27.11.1997.
Класа: Д. Хрваћанин



Давид Малешевић
датум рођења: 30.06.1997.
Класа: Д. Хрваћанин

Соња Ђукановић
датум рођења: 21.11.1997.
Класа: Д. Хрваћанин

IV разред СМШ
Александра Вујичић
датум рођења: 17.12.1996.
Класа: Д. Хрваћанин

Драган Балабан
датум рођења: 25.05.1996.
Класа: Д.Хрваћанин

Јована Кумовић
датум рођења: 17.07.1996.
Класа: Д.Хрваћанин

Борис Папак
датум рођења: 05.11.1995.
Класа: Д.Хрваћанин

Викторија Миодраговић
датум рођења: 15.09.1996.
Класа: Д.Хрваћанин



ХАРМОНИКА

I категорија
Родић Сара
датум рођења: 16.08.2004.

 Украјинска народна пјесма : " Степа, свуда степа "
 Мицић II : Весело срце
 Барачков I : Две мале полифоне студије

Класа: Зора Родић

Кнежевић Дејан
датум рођења: 5.11.2003.

 Мицић II : Игра пред колибом
 Пурсел : Арија
 Чајкин : Снежанина игра

Класа: Зора Родић

Јелена Матијаш
датум рођења: 02.07.2004.

 В. Кулповиц: етида
 В. Накапкин: Дечији валцер 
 Ј.С. Бах: Менует

Класа: Милош Зец

II категорија
Личанин Никола
датум рођења: 22.01.2003.

 Штејбељт : I и II став
 Кухнау : Менует
 Барачков : Рококо

Класа: Зора Родић



IV категорија
Дања Гороњић
датум рођења: 24.04.2001

 Ј.С. Бах: Мали прелудијум
 Ф. Лист: Друга мађарска рапсодија
 Љубан: Два комада (коло, коли и игра)

Класа: Милош Зец

V категорија
Мехмед Дедић
датум рођења: 25.02.2000.

 М. Глинка: Двогласна фуга
 М. Хачатуров: Спортска свита (I, II, III став)
 Е. Дога: Валцер

Класа: Милош Зец

VII категорија
Драган Балабан
датум рођења: 25.05.1996

 Ј.С.Бах: Прелудијум и фуга Х-дур
 Ф. Купрен: Флорентине
 Прибилов: Соната бр. 5
 Ј.Олексив: Токата

Класа: Проф. Драган Билбија



ФЛАУТА

преткатегорија
Катарина Михаленко
датум рођења: 17.1.2004

 Тофик Кулиев: "Шева на бициклу"
 Ј.С. Бах: Рондо, из Свите х мол

Класа: Александра Копић

I категорија
Ивана Купрешанин
датум рођења: 12.07.2002

 П.Пруст:Прелудијум и Плес
 Л.Вебер: Котач

Класа: Трбић Радмила
Клавирска сарадња: Николина Савановић

II категорија
Милица Ступар
датум рођења: 10.09.2000.

 В.Поп: Шведска идила,оп.471,Но.1
 Х.Нобл:Мали рулет

Класа: Трбић Радмила
Клавирска сарадња: Николина Савановић

Анђела Стојанчић
датум рођења: 11.07.2000.

 В.Поп: Шведска идила,оп.471,Но.1
 В.Лео: Рокатанц

Класа: Трбић Радмила
Клавирска сарадња: Николина Савановић



IV категорија
Александра Ђаковић
датум рођења: 20.09.1996.

 В.Поп: Концертна етида бр.24
 Л.Бокерини: Концерт оп.27 Д-дур И-став
 К.Рајнеке оп.288: Балада

Класа: Трбић Радмила
Клавирска сарадња: Николина Савановић

Мартина Јањић
датум рођења: 08.10.1996.

 В.Поп: Концертна етида бр.21
 В.А.Моцарт: Концерт Нр.2  Д-дур  КВ 314 I-став
 В.Поп: Омаж Русији

Класа: Трбић Радмила
Клавирска сарадња: Николина Савановић

Марија Лукић
датум рођења: 04.08.1996.

 В.Поп: Концертна етида бр. 19
 Ј.Хајдн: Концерт Д-дур  И-став
 Г.Фауре: Фантазија оп.79

Класа: Трбић Радмила
Клавирска сарадња: Николина Савановић



КАМЕРНИ АНСАМБЛИ

IV категорија – некласични ансамбл
Бојан Стојановић, Адмир Исламовић, 
Стефан Ћорић, Петар Крунић, 
Амир Хасанбеговић, Драган Балабан

 Ј. С. Бах: Гавота
 Л. Белман: Токата
 Д. Косорић: Колаж

Класа: Проф. Драган Билбија

II категорија
Јелена Обрадовић (виолина) 
Анђела Прпош (виолина) 
Ена Аличехајић (клавир)

 А.Дворжак : Хумореска Оп.101, Но.7
 А.Вивалди а-мол Оп.3, Но 8. Концерт за две виолине и 

клавир (I став)
Класа: Шарлота Лудрован

Кристина Роквић (виолина) 
Ања Дукић (виолина) 
Катарина Рендић (клавир)

 Zequinha de Abreu : Tico �co no Fuba
 Традиционална Мексичка . Ла Бамба

Класа: Шарлота Лудрован

Мехмед Дедић, Дања Гороњић, 
Стефан Вујасин, Стефан Павић, 
Срђан Зурња

 Ј. М. Лехлеи: Сарабанда
 И. Дербенко: The rhythm of �me

Класа: Милош Зец





Приједор
18.март 2015.

Музичка школа Саво Балабан
www.muzickaskolapd.com


