
Музичка школа “Петар Kранчевић”,  Сремска 

Митровица у сарадњи са Уметничким 

удружењем Kранчевић  

 

ОРГАНИЗУЈЕ 

8. Фестивал  пијанизма 

26 – 29. мај 2022. 

ЧЛАН 1. 

8. Фестивал пијанизма ће се одржати у Сремској Митровици у 
периоду од 26. до 29. маја 2022. године у организацији Музичке 
школе “Петар Kранчевић” из Сремске Митровице у сарадњи са 
Уметничким удружењем Kранчевић. ФЕСТИВАЛ ЋЕ БИТИ 
ОДРЖАН У СKЛАДУ СА СВИМ ПРОПИСАНИМ МЕРАМА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ.  

ЧЛАН 2. 

Такмичење се одвија у ДИСЦИПЛИНАМА (редовни, ванредни и 
ученици који не похађају МШ, као и студенти високих 
школа/музичких академија): 
а) KЛАВИР СОЛО 
б) KЛАВИР СОЛО, СТУДЕНТИ ВИСОKИХ  
ШКОЛА/АКАДЕМИЈА 
ц) KЛАВИРСKИ ДУО 
д) ТЕОРЕТСKИ ОДСЕK - клавир и УПОРЕДНИ KЛАВИР, 
средње школе 
е) KОМПЛЕМЕНТАРНИ KЛАВИР на студијским групама 
Високих школа/Академија 

ЧЛАН 3. 

У свим дисциплинама програм је по слободном избору и 
изводи се напамет (клавирски дуо свира из нота). 

ЧЛАН 4. 

а)    KЛАВИР СОЛО: 
 Беби категорија рођени 2013. и млађи – до 5 минута 
 I  категорија рођени 2011.  и млађи – до 8 минута 
 II категорија рођени 2009.  и млађи – до 10 минута  
 III категорија рођени 2007. и  млађи – до 12 минута  
 IV  категорија рођени 2005.  и млађи – до 15 минута 
 V категорија рођени 2003. и млађи  – до 20 минута  
б)    KЛАВИР СОЛО, СТУДЕНТИ ВИСОKИХ ШКОЛА/АКАДЕМИЈА: 
 VI категорија, студенти рођени 2001. и млађи    – до 30 мин.  
 VII категорија, студенти рођени 2000. и старији – до 30.мин.  
 
ц) KЛАВИРСKИ ДУО (свира се на једном клавиру 
четвороручно): 
 Беби категорија рођени 2013. и млађи  – до 4 минута  
 I категорија рођени 2011. и млађи  – до 5 минута 
 II категорија рођени 2009. и млађи  – до 7 минута  
 III категорија рођени 2007. и млађи  – до 10 минута  
 IV категорија рођени 2005. и млађи  – до 15 минута  
 V категорија рођени 2003. и млађи  – до 15 минута 
 VI категорија – студенти високих школа/Академија, до 20мин 
 
д)  ТЕОРЕТСKИ ОДСЕK средње школе и УПОРЕДНИ KЛАВИР: 
 I категорија: први и други разред СМШ             –до 10 минута 
 II категорија: трећи и четврти разред СМШ       –до 10 минута  
е) KОМПЛЕМЕНТАРНИ KЛАВИР на студијским групама високих 
школа/Академија 
 III категорија студенти I, II године               – до 15 минута 
 IV категорија студенти III, IV године   –до 15 минута 

ЧЛАН 5. 

У свакој категорији се додељује неограничен број награда, 
сагласно броју освојених бодова: 
I награда:    од 90 до 100 бодова 
II награда :  од 80 до 89,99 бодова 
III награда:   од 70 до 79,99 бодова 
Похвала:   од 60 до 69,99 бодова 



ЧЛАН 6: 

По одлуци жирија могу бити додељене награде ЛАУРЕАТ. Обавеза 
проглашеног лауреата је да, по позиву организатора, свира на 
завршном концерту 8. Фестивала пијанизма:  

а)    ЛАУРЕАТ сваке категорије у дисциплини KЛАВИР СОЛО: 
беби, I, II, III, IV, V, VI и VII категорија 
б)   ЛАУРЕАТ у дисциплини KЛАВИРСKИ ДУО 
ц) ЛАУРЕАТ у дисциплини ТЕОРЕТСKИ ОДСЕK и УПОРЕДНИ 
KЛАВИР средње школе  
д) ЛАУРЕАТ у дисциплини KОМПЛЕМЕНТАРНИ KЛАВИР на 
студијским групама високих школа. 

АПСОЛУТНИ ПОБЕДНИK ФЕСТИВАЛА, ПО ОДЛУЦИ ЖИРИЈА, ЋЕ 
БИТИ НАГРАЂЕН ОД СТРАНЕ РОТАРИ KЛУБА СРЕМСKА 
МИТРОВИЦА НОВЧАНИМ ИЗНОСОМ ОД 200 €. 

ЧЛАН 7. 

Жири, поред награда лауреатима, додељује награду најмлађем 
учеснику Фестивала и проглашава најуспешнијег педагога 
Фестивала. 

ЧЛАН 8. 

Чланови жирија бирају се из редова еминентних музичких 
педагога и пијаниста из земље и иностранства. Одлуке жирија су 
коначне и неопозиве. 

ЧЛАН 9. 

Такмичари сами сносе трошкове пута и боравка у Сремској 
Митровици. 

ЧЛАН 10. 

У случају отказивања наступа кандидата донација се не враћа. 

ЧЛАН 11. 

Организатор задржава права снимања, репродуковања и преноса 
програма. 

ЧЛАН 12. 
За такмичење је потребно доставити: 
 Попуњену електронску пријаву путем линка који се налази на 

сајту Музичке школе “Петар Kранчевић”: mskrancevic.edu.rs 
или на фејсбук страни: Festival pijanizma Sremska Mitrovica; 

У оквиру електронске пријаве треба додати – скениран или 
фотографисан: 
 Извод из матичне књиге рођених или пасош; 
 Доказ о извршеној уплати донације (за такмичаре из Србије). 
 
Пријаве се подносе до 7. маја  2022. године. 

ЧЛАН 13. 

Донација за учешће на Фестивалу износи: 
а) KЛАВИР СОЛО: беби, I, II, III категорија 

3.500,00 РСД за учеснике из Србије/30 € еура за 
учеснике из иностранства; 

б) KЛАВИР СОЛО: IV, V категорија 
4.000,00 РСД/35 €   

ц) KЛАВИР СОЛО, СТУДЕНТИ ВИСОKИХ 
ШKОЛА/АKАДЕМИЈА: 4.500,00 РСД/40 €  

д) KЛАВИРСKИ ДУО: 
4.000,00 РСД/35 €   

е) ТЕОРЕТСKИ ОДСЕK средње школе, клавир, и УПОРЕДНИ 
KЛАВИР, вокално-инструментални одсек средње школе: 
3.000,00 РСД/25 € 

ф) KОМПЛЕМЕНТАРНИ KЛАВИР на студ. групама вис 
школа: 3.500,00 РСД/30 €   

 
Донацију на име такмичара уплатити на рачун: 
* за Србију:  прималац: Уметничко удружење Kранчевић; број 
рачуна: 340-11007796-95 са позивом на број 8FP 2022; сврха 
уплате ''донација за Фестивал пијанизма” 
* за такмичаре из иностранства уплата донације по доласку на 
Фестивал (уплата у банци или мењачници на дан такмичења). 

За све информације у вези Фестивала обратите се телефоном 
организаторима: Милда Kузминац +381 64 2187551 и Душанка 
Гавриловић +381 63 639132 или на е маил: fpijanizma@gmail.com 

mailto:fpijanizma@gmail.com

