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У циљу афирмације и популаризације ових предмета, како у нашој средини тако и 
шире, УМПС Виваче, МШ „Марко Тајчевић“ у Лазаревцу и Г. О. Лазаревац 
организују такмичење ученика основних и средњих музичких школа. Назив 
такмичења указује на једног изузетно активног и плодног педагога на пољу 
педагогије солфеђа и теорије музике. Професорка Љиљана Ђорђевић Шкарица 
(1930-1990) као радник МШ „Мокрањац“ у Београду, однеговала велики број 
успешних педагога и аутор је више уџбеника из предмета солфеђо. Овом 
манифестацијом желимо да се захвалимо, Љиљани Ђорђевић Шкарици  и уједно 
укажемо на значај рада на овим предметима. 
 

• Такмичење је предвиђено за ученике 1, 2, 3, 4, 5. и 6. разреда основне 
музичке школе и 1, 2, 3. и 4. разреда средње музичке школе. 

• Право учешћа имају ученици музичких школа из земље и иностранства. 
• Жири ће бити састављен из редова наших еминентних  педагога. 
• Жири ће оцењивати кандидате према следећем критеријуму: 

Од 95,00 до 100 поена – прва награда  
Од 90,00 до 94,99 поена – друга награда  
Од 85,00 до 89,99 поена – трећа награда 
Од 80,00 до 85,00 поена – похвала 
 
ПРОПОЗИЦИЈЕ 
 
- 1 разред ОМШ 
Интонирање (напамет) модела за тонове до, ре, ми, фа и сол (певање солмизацијом и 
текстом)  
Десет задатих премера народних мелодија (певање солмизацијом) 
Пет задатих примера из ритмичког читања. 
Пет задатих примера мелодијских вежби. 
Записивање тонова од Це 1 до Ге 1 у форми диктата, искључиво записивање тонских 
висина. Ученицима се диктирају по четири тона. 
Тест елементарне музичке писмености. 
 
- 2 разред ОМШ 
Задати примери из уџбеника за 2 разред шестогодишње школе - Ј.Михаљица, В. 
Цветковић. 
Примери број: лекција 6, примери број 3, 5 
                           Лекција 8, примери број 3, 4 
                           Лекција 9, примери број 2, 3 
                           Лекција 10, примери број 1, 2 
Примери са клавирском пратњом из горе наведеног уџбеника( 25 лекција стр 129 и 130) 
Тест елементарне музичке писмености: 
Мелодијски диктат це-дур, ге-дур, еф -дур, такт 2/4, 3/4 ( до 8 тактова) 

 
 
 
 



 
 
- 3 разред ОМШ 
Писмени део  Усмени део 

Тест из области теорије музике:Лествице, 
акорди, интервали у оквиру градива, 1, 2 
и 3 раз. омш.  
Мелодијски диктат де-дур,ге-дур, а –мол 
(природни , хармонски)  
 такт 2/4, 3/4 ( до 8 тактова) 
 
 

Мелодијски примери из уџбеника за 3 разред 
шестог. школе А. Јовић и др. Бр. 74, 82, 101, 
103, 106, 123, 135. 
На такмичењу се извлачи 1 пример за све 
кандидате и 1 певају по слободном избору 
Примери са клавирском пратњом. 
 

 
 

- 4 разред ОМШ 
Писмени део  Усмени део 

Тест из области теорије музике: 
Лествице, акорди, интервали у оквиру 
градива,1, 2, 3. и 4. раз. омш.  
Мелодијски диктат де-мол, це-мол, е-мол 
(природни и хармоника мол), такт 2/4, 3/4 
(До 8 тактова) 
 

Мелодијски примери из уџбеника за 4 разред 
шестог. школе А. Јовић и др. Бр.  25, 35, 50, 52, 
77, 86. 
На такмичењу се извлачи 1 пример за све 
кандидате и 1 певају по слободном избору 
Примери са клавирском пратњом. 
 

 
 

- 5 разред ОМШ 
Писмени део  Усмени део 

Тест из области теорије музике:Лествице, 
акорди,интервали у оквиру градива,1, 2, 
3,  4. и 5. раз. омш.  
Мелодијски диктат : тоналитети до 3 
предзнака 2/4, 3/4, 4/4 .(до 8 тактова) 
 

Мелодијски примери а prima vista, тоналитети 
са највише 4 предзнака 
Мелодијски примери из уџбеника за 5 разред 
шест. Школе А. Јовић и др. Бр. 7, 8, 10, 12, 19. 
На такмичењу се извлачи 1 пример за све 
кандидате и 1 певају по слободном избору. 
Примери са клавирском пратњом. 
 

 
 
- 6 разред ОМШ 
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Писмени део  Усмени део 
Тест из области теорије музике: по 
принципу теста за пријемне испите СМШ  
Мелодијски диктат : тоналитети до 4 
предзнака,  тактови 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 
(до 8 тактова) 
 

Мелодијски примери а prima vista, тоналитети 
до 4 предзнакам модулациони 
Мелодијски примери из уџбеника за 6 разред 
шест. Школе  Цветковић-Михаљица Бр. 4, 5, 9, 
10, 20, 22, 28, 42, 46. 
На такмичењу се извлачи 1 пример за све 
кандидате и 1 певају по слободном избору. 
Примери са клавирском пратњом. 
 



             – 1  разред СМШ 
 
 
 
 

 
 

               
 
 
 
 
 
             – 2 разред СМШ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             – 3 разред СМШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
             – 4 разред СМШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

Писмени део  Усмени део 
Тест из области теорије музике(елементи 
градива) . 
Мелодијски диктат (једногласни): 
тоналитети до 3 предзнака са 
алтерацијама, такт 2/4, 3/4, 4/4 и 6/8. 
Диктира се стандардном методом. 
 
 

Мелодијски примери а prima vista, мутација, 
модулација, алтерације, интерпретација нотног 
текста. 
Мелодијски примери из уџбеника за 1 разред 
смш Зора Васиљевић бр. 25, 28, 45, 61,73. 
Примери са клавирском пратњом: Зора 
М.Васиљевић и група аутора – уџбеник за 1 
разред смш –  вежбе 158 и 159.(Пето издање 
2007.г.) 
 
 

Писмени део  Усмени део 
 
Мелодијски диктат (једногласни)  : 
тоналитети до 3 предзнака, модулација, 
мутација, алтерација, тактови 2/4, 3/4, 4/4, 
и 6/8. Диктира се стандардном методом. 
 
 

Мелодијски примери а prima vista (модулација, 
мутација) 
Мелодијски примери из уџбеника за 2 разред 
смш Зора М.Васиљевић бр.  31, 37, 44, 52,67. 
 
Примери са клавирском пратњом: Зора 
М.Васиљевић и група аутора – уџбеник за 2 
разред СМШ: вежба 150 (Треће издање 2003.г.) 
 

Писмени део  Усмени део 
 
Мелодијски диктат (једногласни) : 
тоналитети до 3 предзнака, модулације, 
мутације, алтерације (са скоковима) 
Диктира се стандардном методом. 
 
Двогласни диктат до 2 предзнака , 
дијатоника са умереним покретима у 
гласовима. 
 

 
Мелодијски примери а prima vista 
(модулације,мутације и остали елементи у 
складу са градивом) 
Мелодијски примери из уџбеника Зора 
М.Васиљевић за 3 разред СМШ 
36,48,66,77,95,103. 
Примери са клавирском пратњом : Зора 
Васиљевић-Уџбеник за 3 .разред СМШ вежбе: 
217,218 ( Треће прерађено издање 2007.г. 
 

Писмени део  Усмени део 
 
Мелодијски диктат (једногласни) : 
тоналитети до 4 предзнака, модулација, 
мутација, алтерација, тактови 2/4, 3/4, 4/4, 
и 6/8. Диктира се стандардном методом  
Двогласни дикатат: без модулација и  
мутације, са поступно уведеним 
алтерацијама и  умереним покретима у 
гласовима. 
 
 

 
Мелодијски примери а prima vista (елементи 
градива СМШ) 
Певање задатих мелодијских етида.Етиде се 
налазе на сајту школе. 
 
Примери са клавирском пратњом : Зора 
М.Васиљевић – уџбеник за 4 разред смш , 
вежба бр.147 ( друго прерађено издање 1999.г.) 
 



 
  Напомена: За све примере који нису конкрентно назначени обратити се школи 
организатору. Ученика може пратити професор, други ученик, корепетитор. Школа 
организатор ће, уз предходну најаву, обезбедити дежурног професора који би у случају 
потребе пратио ученика.  
 

- Донација за ученике : за ученике 1 , и 2. разреда омш 1.500,00 динара,3,4,5 и 6. 
разред омш  донација 2.000,00 динара  а за ученике Средње музичке школе  
2.500,00 динара. 

- Пријаве треба да буду оверене од стране школе. 
- Пријаве, копију извода из матичне књиге рођених и доказ о уплаћеној 

котизације слати на адресу : МШ „Марко Тајчевић“, Бранка Радичевића 27/а,  
      11 550 Лазаревац. 
- Донацију вршити на рачун УМПС Виваче: 275-0010224929540-20 
- Рок за подношење пријаве  14.04.2017. године. 
- Кандидати сами финансирају  трошкове пута и боравка у Лазаревцу. 
- Резервацију смештаја можете извршити на тел. 011/8122-578 хотел „Вис“ 
- Контакт телефон 011/8121-249 
Напомена за професоре ученика: 
- на паузама такмичења биће организоване стручне трибине у вези са наступима и 
постигнућима ученика.  
 
У Лазаревцу, 
01.03.2017. године 
                                                                                                   Председник удружења 
                                                                                                     мр. Стојановић Горан 
       
         директор школе 
             Станковић Александар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

УМПС Виваче, Музичка школа „Марко Тајчевић“ Лазаревац 
и Г. О. Лазаревац 

„Меморијал Љиљана Ђорђевић Шкарица“ 
23. април 2017.године 
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