На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
97/16), члана 89. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор, број: 12/77), те
на основу члана 6. Правилника о организовању Међународног фестивала хорова „Златна вила“
(„Службени гласник Града Приједоор“ бр. ) Градоначелник Града Приједор
доноси

ПРАВИЛНИК
о наградама Међународног фестивала хорова „Златна вила“
Члан 1.
(1) Овим правилником регулише се назив, број и врста награда и признања, начин
њиховог додјељивања, као и њихов облик.
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Члан 2.
На Фестивалу се додјељују сљедеће награде и признања :
Плакета „Златна вила“;
Медаље „Златна вила“;
Посебна признања;
Повеља „Награда публике“ и
Учесничке повеље.

Члан 3.
(1) Награде из члана 2. тачке 1-3 овог Правилника додјељује Жири Фестивала,
Повељу „Награда публике“ додјељује публика, а повеље за учешће добијају сви хорови
и диригенти учесници Фестивала те чланови Жирија.
Члан 4.
(1) Плакета „Златна вила“ додјељује се хору који је освојио прво мјесто у
такмичењу за Гран при Фестивала.
(2) Ова награда се састоји од плакете и новчаног износа од 2.500,00
евра.
(3) Плакету „Златна вила“ уручује Градоначелник Приједора.
Члан 5.
(1) Фестивалске медаље добијају хорови на основу оцјена Жирија Фестивала,
а по сљедећој табели:
- Бронзана медаља
70,00 до 79,99 поена
- Сребрна медаља
80,00 до 89,99 поена
- Златна медаља
90,00 до 100 поена
(2) Фестивалске медаље уручује Градоначелник Приједора.

Члан 6.
(1) За посебност у одређеним елементима хорског пјевања Жири Фестивала
додјељује сљедећа посебна признања за :
1. најбоље изведено дјело старог мајстора;
2. најбоље изведено савремено дјело;
3. најбоље изведено домаће дјело (у зависности из које земље хор долази)
4. најбоље изведену композицију из области духовне музике;
5. укупан сценски наступ и
6. дириговање.
(2) У посебним приликама, Жири Фестивала може донијети одлуку за додјелу још
неког посебног признања.
(3) Посебна признања се додјељују у штампаном облику и не подразумијевају
новчани дио награде.
(4) Посебна фестивалска признања уручује предсједник Жирија Фестивала.
Члан 7.
(1) Повеља „Награда публике“ додјељује се хору који је након гласања публике
добио највишу просјечну оцјену у оквиру такмичења за Награду публике.
(2) У случају да два или више хорова имају исту просјечну оцјену, награда се
додјељије хору који је боље оцијењен у такмичењу за награде Жирија.
(3) Публика гласа одмах послије наступа, прво и друго фестивалско вече, а гласачки
листић представља улазница на чијој полеђини су одштампана имена хорова. Публика
гласа тако да наступ сваког хора оцјењује оцјенама од 1 до 5.
(4) Комисија за бројање гласова публике броји 5 чланова и именује је
Организациони одбор Фестивала.
(5) Награду чини повеља и новчани износ од 750,00 евра.
(6) Повељу „Награда публике“ уручије представник спонзора Награде.
(7) Новчани дио награда исплаћује се жиралним путем најкасније петнаест дана по
завршетку Фестивала.
Члан 8.
(1) Учесничке повеље се додјељују свим хоровима, диригентима и члановима
Жирија Фестивала.
(2) Повеље су у штампаном облику.
(3) Учесничке повеље хоровима и диригентима уручује члан Организационог
одбора Фестивала.
(4) Учесничке повеље члановима Жирија уручује предсједник Умјетничког савјета
Фестивала.
Члан 9.
(1) Плакете, повеље, медаље и посебна признања су рад дизајнера Зорана Совиља
чија је рјешења Организациони одбор усвојио на ранијим сједницама.
(2) Све награде утврђене овим правилником додјељују се по завршетку треће
фестивалске вечери у Позоришту Приједор.
Члан 10.
(1) Овај правилник доноси Градоначелник Града Приједор на основу приједлога
Организационог одбора и Умјетничко савјета Фестивала.

(2) Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин на који је усвојен.
Члан 11.
(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
(2) Доношењем овог правилника престаје да важи Правилника о наградама
Међународног фестивала хорова „Златна вила“ , број 02-6-2-2/2016, који је
усвојен на сједници Организационог одбора 3. фебруара 2016. године.
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