
 
                   
                       

 
 

 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 89.  Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 12/17), и члана 6. Правилника о организовању Међународног 
фестивала хорова „Златна Вила“ („Службени гкасник Града Приједор“ бр. ),  
Градоначелник Града Приједор  д о н о с и 
 
                                                                          П Р А В И Л Н И К 
                            о раду Жирија Међународног фестивала хорова „Златна вила“  
 

Члан 1. 
(1) Жири Фестивала је стручни орган Организационог одбора Фестивала који врши  

вредновање наступа хорова на основу којег се додјељују фестивалске награде. 
(2) Жири именује Организациони одбор Фестивала на приједлог Умјетничког  

савјета Фестивала. 
(3) Радом Жирија руководи предсједник којег именује Организациони одбор  

Фестивала на приједлог Умјетничког савјета. 
(4) Жири Фестивала је аутономан у доношењу својих одлука. 
(5) За свој рад Жири је награђен хонораром чија се висина утврђује сваке године, а  

на основу финансијских могућности Фестивала. 
(6) Чланови Жирија са Организатором потписују уговор којим се регулишу права и  

Обавезе.  
 

Члан 2. 
(1) Раду Жирија помаже секретар Жирија којег именује Организациони одбор  

Фестивала  на приједлог Умјетничког савјета. 
(2) Секретар Жирија није члан Жирија већ само помаже Жирију у обављању  

техничких послова : 
- Прима од хорова партитуре, припрема их и доставља члановима Жирија 
- сабира бодове; 
- води записнике; 
- брине се о архивирању радног материјала и 
- домаћин је члановима Жирија у вријеме трајања Фестивала. 

 
Члан 3. 

(1) Жири броји  3 до 5 чланова, а сачињавају га истакнути музички стручњаци из  
подручја хорске музике. 

(2)  Пошто је Фестивал међународног карактера  у саставу Жирија морају бити више 
од половине чланова  из иностранства. 



 
Члан 4. 

(1)Жири Фестивала ради три такмичарска дана и врши два круга оцјењивања. У  
првом кругу оцјењује све хорови за фестивалске медаље, а у другом кругу, оцјењује 
четири првопласирана хора за Гран при Фестивала - Плакету „Златна вила“. 

 

Члан 5. 
(1) Наступ сваког хора Жири оцјењује оцјенама од 1 до 100 у сљедећим  

категоријама : 
- чистоћа интонације;  
- ритам;  
- дикција; 
-  интерпретација стила; 
-  дириговање ;  
- сценски наступ и  
- укупан утисак наступа. 

 
Члан 6. 

(1)  Сваки члан Жирија за свој рад добија редосљед наступа хорова, редосљед  
извођења композиција сваког хора, партитуре композиција које се изводе и књигу за 
оцјењивање која садржи податке о хору, елементе  и простор за оцјењивање, као и 
простор за кратку критику. 

(2) Оцјењивање  хорова  врши сваки члан Жирија самостално,  одмах по завршетку  
наступа  појединог хора. 
 

Члан 7. 
(1) Оцјењивање се врши на начин да се узима просјечна оцјена добијена  

сабирањем оцјена  седам  елемената који се оцјењују и затим подијељених са бројем 
7. 

(2) Ако се приликом израчунавања просјечних оцјена појаве хорови са истим бројем  
бодова, у том случају долази до усаглашавања Жирија. 
 

Члан 9. 
(1) На основу оцјена и евентуалног усаглашавања, Жири рангира хорове од  1. до   

10. мјеста. 
 

Члан 10. 
(1) Жири Фестивала, принципом усаглашавања,  додијељује и сљедећа посебна  

признања за : 
- најбоље изведено дјело старог мајстора; 
- најбоље изведено  савремено дјело; 
- најбоље изведено домаће дјело (у зависности од земље из које хор долази); 
- најбоље изведену композицију из области духовне музике ; 
- најбољи укупан сценски наступ и  
- најбољем диригенту. 

 
 



Члан 11. 
(1)  На основу оцјена Жирија додјељују се сљедећа признања: 
- бронзана медаља 
- сребрна медаља 
- златна медаља 
- посебна признања 
- Гран при Фестивала – Плакета „Златна вила“ 
(2) Појединости у вези са фестивалским наградама регулисане су Правилником о 

наградама Међународног фестивала хорова „Златна вила“. 
 

Члан 12. 
(1) Мандат чланова Жирија траје само за један Фестивал. 
(2) Чланство у Жирију може се поновити више пута, али под условом да се не  

понови исти састав Жирија. 
 

Члан 13. 
(1)Овај правилник доноси Градоначелник Града Приједор на приједлог  

Организационог одбора и Умјетничког савјета Фестивала, а ступа на снагу осмог дана 
од објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор. 

(2)Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин његовог доношења. 
 

Члан 14. 
(1) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о раду Жирија  

који је усвојен на сједници Организационог одбора од 3.2.2016. године, broj: 02-6-2-
1/16. 

 
 
Број : 
Датум :  2019. године                                                                              Градоначелник 
                                                                                                              
 
                                                                                                                      Миленко Ђаковић 
  
 
   


