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ПРАВИЛНИК  
о организацији Републичког такмичења ученика музичких и балетских школа Србије  
 
 
 
 
Члан 1.  
 
Заједница музичких и балетских школа Србије (у даљем тексту: Заједница или организатор 
такмичења) организује Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије (у 
даљем тексту: Такмичење) у складу са овим Правилником, Правилником о раду жирија 
Републичког такмичења и Статутом Заједнице.  
 
Такмичење је јавна музичко-педагошка манифестација у којој могу учествовати ученици основних 
и средњих музичких и балетских школа Србије.  
 
 
Члан 2.  
 
Такмичење се одвија у складу са овим Правилником, Правилником о раду жирија такмичења, 
Пропозицијама такмичења и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика 
основне и средње школе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  
 
Правилником се регулишу елементи који се тичу организације такмичења, а Пропозицијама 
програми такмичарских дисциплина и категорија такмичара.  
 
Правилник такмичења доноси Председништво Заједнице.  
 
 
Члан 3.  
 
Такмичење ученика музичких и балетских школа Србије се организује као трајна манифестација у 
оквиру система музичког и балетског образовања.  
 
 
Члан 4.  
 
Такмичење се одржава сваке године током марта, односно априла месеца, у складу са 
правилницима о календару образовно-васпитног рада основних и средњих школа и основних и 
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средњих школа на територији АП Војводине. Тачан термин реализације такмичења одређује 
Председништво, а у складу са наведеним правилницима. 
 
Такмичење ученика музичких школа је по организацији бијенално, односно једна група 
такмичарских дисциплина је заступљена сваке друге године.  

- Прву групу такмичарских дисциплина чине солисти (клавир, флаута, кларинет, саксофон, 
обоа, фагот, хорна, труба, тромбон, туба, соло певање), камерни ансамбли и оркестри.  
 

- Другу групу такмичарских дисциплина чине солисти (виолина, виола, виолончело, 
контрабас, гитара, харфа, ренесансна харфа, тамбура, мандолина, хармоника, удараљке), 
клавирски дуо, дуо и хор.  
 
Такмичење ученика балетских школа је по организацији бијенално, односно одвија се сваке друге 
године, по правилу у време одржавања такмичења друге групе такмичарских дисциплина 
музичких школа. 
 
 
Члан 5.  
 
Председништво Заједнице бира директора такмичења.  
 
Директор такмицења бира административни тим такмичења. Директор такмичења одговара 
Председништву и Скупштини Заједнице музичких и балетских школа Србије за реализацију 
такмичења.  
 
 
Члан 6.  
 
Пријаве учесника такмичења подносе искључиво школе до термина који одреди Председништво.  
 
Образац пријаве такмичара садржи:  

- Назив и седиште школе коју такмичар похађа,  
- Име и презиме такмичара у дисциплинама солиста,  
- Назив ансамбла у дисциплини камерни ансамбли,  
- Назив дуа у дисциплинама дуо и клавирски дуо,  
- Назив хора у дисциплини хор,  
- Назив оркестра у дисциплини оркестар,  
- Категорију за коју се такмичар пријављује,  
- Име и презиме наставника из чије је класе такмичар,  
- Разред који такмичар похађа у дисциплини солиста,  
- Ниво школовања такмичара (основна или средња школа),  
- Име и презиме корепетитора,  
- Име и презиме солисте у дисциплини оркестри, уколико наступа са оркестром,  
- Програм који такмичар изводи и његово трајање.  
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Уз пријаву за дуа, камерне ансамбле, хорове и оркестре школа доставља, оверен печатом школе и 
потписан од стране директора школе, списак чланова дуа, ансамбла, хора или оркестра (по 
инструментима, односно гласовима) са наведеним именом и презименом, годином рођења, 
разредом у који је ученик уписан у време одвијања такмичења и музичком школом коју ученик 
похађа. 
 
 
Члан 7.  
 
Заједница може организовати пријаву такмичара путем одговарајућег обрасца коме се приступа 
искључиво путем интернета и добијеног приступног налога. Овој пријави има приступ само лице 
које је у оквиру школе, чланице Заједнице, овлашћено за слање података о такмичарима.  
 
Подаци унети на овај начин остају у бази података такмичења и могу се употребити за генерисање 
извештаја о такмичењу (спискова такмичара, пласмана такмичара и школа, статистика и сл.). За 
тачност података одговара школа коју такмичар заступа.  
 
 
Члан 8.  
 
Пријаве такмичара и пратеће документације печатом и потписом директора оверава и доставља 
школа коју такмичар представља. Појединачне пријаве такмичара организатор неће прихватити.  
 
У циљу ефикасне обраде података, поред попуњене и оверене пријаве у писаној форми коју 
школа шаље поштом, школа је дужна да попуни и пошаље пријаву у електронској форми на један 
од начина који пропише организатор такмичења. Могући начини слања пријаве у електронској 
форми су:  
 

- Слање универзалног обрасца у виду документа (PDF, MS Word документ и сл.) на 
званичну имејл адресу организатора такмичења,  

- Попуњавање обрасца на интернет страни коју Заједница формира у складу са овим 
правилником и пропозицијама такмичења, а који је део базе података такмичења.  
 
 
Члан 9.  
 
Школа учесник Републичког такмичења је дужна да, уз сву неопходну документацију за сваког 
такмичара појединачно, достави и оверену збирну пријаву школе.  
 
Ова пријава садржи списак свих учесника једне школе са именом и презименом такмичара 
солиста или такмичара у оквиру дуа, односно називом ансамбла, хора или оркестра, као и податке 
о дисциплинама и категоријама за које се пријављују. 
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Члан 10.  
 
Пријаве учесника такмичења, за сваку дисциплину појединачно, прегледа тим за реализацију 
такмичења и секретари дисциплина и утврђују усаглашеност са пропозицијама и правилником 
такмичења. 
 
Крајње рокове за слање пријава, као и износ учешћа у трошковима организације Републичког 
такмичења за поједине дисциплине/категорије, утврђује Председништво Заједнице. Учешће у 
трошковима организације Републичког такмичења школе уплаћују искључиво на рачун Заједнице, 
у домаћој валути (РСД).  
 
 
Члан 11.  
 
У солистичким дисциплинама учесници се такмиче у категоријама према узрасту (годинама 
старости). Уколико категорија обухвата ученике основне и средње школе (за дисциплине солиста: 
клавир, виолина, виолончело, контрабас, хармоника, гитара, тамбура, мандолина, обоа), 
категорија се дели на две поткатегорије:  
 

А - за ученике основне школе,  
Б - за ученике средње школе.  

 
У дисциплинама флаута, кларинет, обоа, труба, тромбон, саксофон, хорна и туба ученици средње 
школе не могу се такмичити са ученицима основне школе, већ морају наступити у следећој, 
старијој категорији, без обзира на године рођења.  
 
У дисциплини фагот, ученици се по категоријама такмиче у складу са пропозицијама такмичења.  
 
У дисциплини соло певање, ученици 2. и 3. разреда средње школе не могу се такмичити у 
преткатегорији, а ученици 4. разреда средње школе не могу се такмичити у преткатегорији и првој 
категорији, без обзира на годину рођења.  
 
У дисциплинама ренесансна харфа, оркестар, хор и балет учесници се по категоријама такмиче 
према нивоу школовања (основна или средња школа).  
 
У дисциплини камерни ансамбли, категорија се одређује према циклусу (ОМШ), односно разреду 
(СМШ) школовања најстаријег члана камерног ансамбла.  
 
У дисциплинама камерни и клавирски дуо, категорију одређује највиши разред који похађају 
такмичари у саставу дуа.  
 
У солистичким дисциплинама, у свим категоријама, програм се изводи напамет у целости, осим у 
категорији дувачких инструмената и удараљки где је то утврђено пропозицијама.  
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Члан 12.  
 
Такмичење је јавно.  
 
На такмичењу се не могу користити звучна помагала (микрофони, појачала и сл.) нити у једној 
такмичарској дисциплини, осим код композиција које су оригинално написане тако да захтевају 
употребу истих, као и бас хармонике у оркестру хармоника.  
 
 
Члан 13.  
 
Број категорија и старост учесника за сваку дисциплину одређује Председништво Заједнице у 
оквиру пропозиција Републичког такмичења.  
 
Пропозиције такмичења, као и трајање програма за сваку категорију, предлаже стручна комисија, 
а усваја Председништво Заједнице.  
 
 
Члан 14.  
 
У дисциплини Камерни ансамбли такмичари се деле на следеће групе: 
 

Рана музика и барок 
Класични ансамбли 
Некласични ансамбли 
Вокални, Вокално-инструментални ансамбли  

 
Свака група дели се на следеће категорије:  
 

I категорија - ученици од 1. до 3. разреда шестогодишње ОМШ, односно уценици 1. и 2. 
разреда четворогодишње ОМШ.  

II категорија - ученици од 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.  

 
Камерни ансамбли могу у свом саставу имати 3 до 9 извођача. Категорија се одређује према 
циклусу (ОМШ), односно разреду (СМШ) школовања најстаријег члана камерног ансамбла.  
 
 
Члан 15.  
 
У дисциплини Оркестри такмичари се према нивоу школовања деле на следеће категорије: 
  

I категорија - оркестри основне музичке школе  
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II категорија - оркестри средње музичке школе  
 
Обе категорије деле се на следеце поткатегорије:  
 

Гудачки оркестар  
Дувачки оркестар  
Оркестар хармоника  
Џез оркестар  
Оркестар трзачких инструмената  
Нестандардни оркестри  
Камерни оркестар (гудачки оркестар са дувачима)  
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).  
 
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 похадају наставу.  

- Ученици из две 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.  
 
 
Члан 16.  
 
У дисциплини Камерни дуо такмичари се према саставу деле на следеће групе:  
 

Дуо са клавиром (гудачки, дувачки и остали инструменти са клавиром)  
Комбиновани дуо (два инструмента - иста или различита)  
Вокално, Вокално-инструментални дуо (два гласа "a cappella" или глас и инструмент)  

 
Свака од група дели се на следеће категорије према циклусу (ОМШ), тј. разреду (СМШ) 
школовања:  
 

I категорија - ученици од 1. до 3. разреда шестогодишње ОМШ, или 1. и 2. разреда 
четворогодишње ОМШ, или 1. разреда двогодишње ОМШ.  

II категорија - ученици од 4. до 6. разреда шестогодишње ОМШ, или 3. и 4. разреда 
четворогодишње ОМШ, или 2. разреда двогодишње ОМШ.  

III категорија - ученици 1. и 2. разреда СМШ.  
IV категорија - ученици 3. и 4. разреда СМШ.  
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Члан 17.  
 
У дисциплини Клавирски дуо такмичари се према разреду који похађају деле на следеће 
категорије:  
 

Преткатегорија - ученици 1. и 2. разреда ОМШ  
I категорија - ученици 3. и 4. разреда ОМШ  
II категорија - ученици 5. и 6. разреда ОМШ  
III категорија - ученици 1. и 2. разреда СМШ  
IV категорија - ученици 3. и 4. разреда СМШ  

 
Категорију одређује највиши разред који похађају такмичари у саставу дуа.  
 
 
Члан 18.  
 
У дисциплини Хор такмичари се према нивоу школовања деле на следеће категорије:  
 

I категорија - хорови основних музичких школа  
II категорија - хорови средњих музичких школа  

 
Хорови основних музичких школа се према саставу деле на следеће поткатегорије:  
 

I-А категорија - хорови састављени од највише 32 певача  
I-Б категорија - хорови састављени од најмање 32 и највише 65 певача  

 
Хорови средњих музичких школа се према саставу деле на следеће поткатегорије:  
 

II-А категорија - камерни женски хор састављен од најмање 16 и највише 32 певачице  
II-Б категорија - женски хор састављен од најмање 32 и највише 65 певачица  
II-Ц категорија - камерни мешовити хор састављен од најмање 16 и највише 32 певача  
II-Д категорија - мешовити хор састављен од најмање 32 и највише 65 певача  

 
Напомене: 
  

- У првој категорији, две композиције могу бити уз инструменталну пратњу (хор могу 
пратити ученик или наставник школе). Остале композиције се изводе "a cappella".  

- У првој категорији, најмање једна композиција мора бити трогласна, а остале могу бити 
најмање двогласне.  

- У другој категорији, женски хорови морају бити најмање трогласни, а мешовити морају 
бити четворогласни.  

- Једна композиција у другој категорији може бити изведена уз инструменталну пратњу 
(хор прати ученик школе). Остале композиције се изводе "a cappella".  

- Ако постоји, солиста мора бити ученик школе коју хор заступа.  
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- Почетна интонација у композицијама може бити промењена, о чему се мора обавестити 
жири пре наступа хора.  

- Распоред композиција се може мењати у односу на пријављени без најаве жирију.  
 
 
Члан 19.  
 
У дисциплини Балет такмичари се деле на следеће групе:  
 

Класичан балет  
Савремена игра  
Народна игра  

 
Свака група дели се на следеће категорије:  
 

I-А категорија - ученици 3. разреда ОБШ  
I-Б категорија - ученици 4. разреда ОБШ  
II категорија - ученици 1. разреда СБШ  
III категорија - ученици 2. разреда СБШ  
IV-А категорија - ученици 3. разреда СБШ  
IV-Б категорија - ученици 4. разреда СБШ  

 
 
Члан 20.  
 
Чланове жирија бира Председништво Заједнице из редова истакнутих музичких и балетских 
педагога и уметника. Рад жирија утврђен је Правилником о раду жирија.  
 
 
Члан 21.  
 
Распоред, сатница и место наступа такмичара обвављује се на сајту Заједнице и у такмичарској 
књижици.  
 
 
Члан 22.  
 
Такмичари се рангирају према освојеном броју бодова који се добија као средња оцена 
(заокружена на две децималне вредности) свих оцена чланова жирија који учествују у 
оцењивању.  
 
Уколико један или више чланова жирија нису оцењивали такмичара, на место појединачне оцене 
тих чланова жирија уноси се средња оцена осталих чланова жирија.  
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Уколико два или више такмичара у дисциплинама солиста имају исти број бодова, код 
утврђивања пласмана предност се даје млађем кандидату. Уколико два или више дуа или 
ансамбла имају исти број бодова, пласман утврдује жири.  
 
Награде и похвале се додељују на основу следећег критеријума:  
 

Прва награда се додељује такмичару који освоји најмање 95.00 (од 100) бодова.  
Друга награда се додељује такмичару који освоји најмање 85.00 (од 100) бодова.  
Треца награда се додељује такмичару који освоји најмање 75.00 (од 100) бодова.  
Похвала се додељује такмичару који освоји најмање 70.00 (од 100) бодова. 

 
 
Члан 23.  
 
Жири додељује најбоље пласираном такмичару у једној категорији, који је истовремено добитник 
и прве награде, назив Лауреат такмичења.  
 
У дисциплинама у којима укупно има мање од 20 учесника, жири може доделити назив Лауреат 
само једном учеснику за целокупну дисциплину.  
 
У дисциплинама у којима укупно има најмање 20 учесника, назив Лауреат се не може доделити у 
категоријама у којима наступи мање од 5 учесника.  
 
 
Члан 24.  
 
Диплома награђених и похваљених такмичара садржи следеће податке:  
 

- Презиме и име такмичара, односно назив оркестра или хора,  
- Податке о дисциплини, категорији, награди и броју освојених поена (оцени),  
- Назив школе, 
- Име предметног професора, односно диригента (за хор и оркестар),  
- Печат Заједнице музичких и балетских школа Србије,  
- Потпис директора такмичења.  

 
За дуа и камерне ансамбле, дипломе се додељују сваком члану посебно. За хор и оркестар, 
уместо презимена и имена такмичара, уписује се назив хора или оркестра.  
 
Такмичарима без пласмана дипломе се не додељују.  
 
Диплома Лауреата, поред податка "за освојену прву награду (број освојених поена)", садржи и 
текст: "и назив Лауреат".  
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Члан 25.  
 
Поједини добитници првих награда у свакој категорији могу учествовати на концертима у 
организацији Заједнице који су јавни. На завршном концерту такмичења Заједница може 
организовати доделу награда лауреатима такмичења. Остале дипломе се такмичарима уручују по 
правилу групно, представницима школа.  
 
 
Члан 26.  
 
Путне трошкове, трошкове смештаја и исхране и остале трошкове такмичара и њихових пратилаца 
сносе сами такмичари.  
 
Организатор не сноси одговорност за евентуалне повреде учесника и/или оштећења 
инструмената и друге опреме којима учесници располажу током такмичења.  
 
Организатор задржава право реализације и публикације аудиовизуелног материјала. Учесници 
такмичења се одричу свих права, као што су ауторска или било која друга права у вези са 
коришћењем музичког и видео материјала који је остварен њиховим учешћем и/или музичким 
извођењем у току такмичења и догађаја који прате такмичење. Организатор задржава право 
публикације музичких и/или видео снимака на ЦД, ДВД издањима и интернету.  
 
 
Члан 27.  
 
Оверавањем пријаве школа, коју представља такмичар, прихвата све услове наведене у 
Правилнику.  
 
 
Члан 28.  
 
Правилник ступа на снагу непосредно по усвајању.  
 
Београд 15.01.2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Председник Заједнице музичких и балетских школа Србије  
 
 
 


