
 
                   

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 гласник Града приједор“ бр. од, 
Градоначелник Града Приједор  д о н о с и 
 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о организовању Ревије дјечијег хорског пјевања 

„МАЛА ВИЛА“ 
Приједор 

 
 

Члан 1. 
(1) Овим правилником се одређују циљеви, органи, принципи организовања и  

начини финансирања Ревије  дјечијег хорског пјевања „Мала вила“ Приједор ( у 
даљњем тексту Ревија). 
 

Циљеви и карактер Ревије 
Члан 2. 

(1) Ревија  је трајно културно добро и традиционална градска  културна  
манифестација  која се одржава у склопу пратећег програма Међународног фестивала 
хорова „Златна вила“.   

(2) Циљ Ревије  је  подстицање развоја хорског пјевања код дјеце предшколског,  
основношколског и средњошколског узраста на подручју Града Приједора те  
развијање критичког односа према музичким вриједностима, међусобно упознавање и 
социјална кохезија, као и  омогућавање дјечијим хоровима да пред фестивалском 
публиком покажу своја достигнућа у области хорске музике. 

(3) Организовање ове Ревије  представља начин мотивисања дјеце за  
укључивање у хорове одраслих након завршетка школовања. 

Члан 3. 
(1) Ревија  нема  такмичарски катактер, а одржава се сваке године. У години  

Фестивала „Златна вила“ одржава се у оквиру Фестивала, а у години када се „Златна 
вила“ не одржава, у склопу обиљежавања дана Града Приједора (16. маја). 
            

Организатор, органи и акта Фестивала 
                                                                     Члан 5. 

(1) Пошто се Ревија организује  као пратећи програм „Златне виле“,  Извршни  
организатор и покровитељ Ревије је Град Приједор, а саорганизатори су ЈУ за 
предшколско образовање Вртић „Радост“, основне и средње школе са подручја Града 
Приједора. 



           
Члан 6. 

(1) Основни орган Фестивала је Организациони одбор Међународног фестивала  
хорова „Златна вила“, а извршни орган је Координациони одбор. 

 
Организациони одбор Фестивала 

Члан 7. 
(1) Организациони одбор Фестивала  „Златна вила“ ради према важећим  

правилницима о организовању Фестивала, а за потребе „Мале виле“  именује 
Координациони одбор и усваја програм Фестивала. 
 

Координациони одбор Ревије 
Члан 8. 

(1) Координациони одбор Ревије  именује Организациони одбор „Златне виле“, а  
чине га музички педагози вртића, основних и средњих школа чији хорови наступају на 
Фестивалу.  

(2) Координационим одбором предсједава координатор Фестивала „Златна вила“. 
(3) Координациони одбор, уз стручну помоћ Одјељења за друштвене дјелатности  

Градске управе,  обавља све послове везане за организацију Ревије: 
- Стара се о правовременом обавјештавању дјечијих хорова о условима учешћа 

на Ревији; 
- Даје сугестије дјечијим хоровима у вези са избором пјесама које ће се изводити 

на Ревији; 
- Усваја распоред наступа хорова на Ревији; 
- Брине се о дисциплини хорова у вријеме трајања Ревије и 
- Бави се и другим пословима везаним за организацију Ревије. 

 
Члан 9. 

(1) Координациони одбор Ревије  годишње има двије редовне сједнице, а по  
потреби може одржати и ванредне сједнице. 

(2) На првој сједница Координационог одбора музички педагози се упознавају са  
значајем и циљевима Ревије, утврђују смјернице  за одређивање репертоара хорова и 
одређује термин одржавања Ревије.  

(3) Друга сједница се одржава најкасније десет дана пред одржавање Ревије, и на  
њој се утврђује распоред наступа хорова, распоред званичних проба, распоред 
гардероба и распоред аутобуског превоза учесника. 
 

Пропозиције Фестивала 
Члан 10. 

(1) Право учешћа на Ревији имају сви дјечији хорови предшколског,  
основношколског и средњошколског узраста са подручја Града Приједор. 

(2) Организатор задржава право да на Ревију позове и један гостујући дјечији хор  
из ближег окружења. 

(3) Сваки хор на Ревији изводи двије пјесме по властитом избору музичког педагог  
уз усаглашавање на првој сједници Координационог одбора.  Изабране композиције 
хорови могу изводити  уз музичку пратњу. 

(4) Због одржавања концентрације  малих хориста, у једној ревијалној вечери не  



може наступити више од седам хорова. Трајање Ревије овиси о броју пријављених 
хорова. 

(5) Право учешћа на Ревији стиче се подношењем  испуњене и овјерене  пријаве за  
учешће на Ревији.. 

(6) Пријаву потписује и овјерава водитељ хора и директор школске установе, а  
предаје се 60 дана прије почетка Ревије. 
         

Члан 11. 
(1) Ревија  се одржава у Позоришту Приједор са сценографијом Фестивала „Златна  

вила“. 
(2) Сви хорови и музички педагози учесници Ревије добијају учесничке повеље.   

Учесничке повеље су истог облика и садржаја као учесничке повеље „Златне виле“.  
(3) Учесници Ревије  се представљају у свим публикацијама Фестивала „Златна 

вила“. 
     

Стручна помоћ, обавезе саорганизатора и финансирање 

 
Члан 12. 

(1) Стручне , техничке и административне послове у раду органа Ревије , као и  
остале организационе послове обавља Одјељење за друштвене дјелатности Градске 
управе Града Приједор. 

Члан 13. 
(1) Обавезе саорганизатора Ревије су аплицирање за пројекте, те укључивање у  

реализацију Ревије преко својих представника у Координационом одбору. 
 

Завршне одредбе 
Члан 14. 

(1) Измјене и допуне овог правилника доноси Градоначелник,  на основу  
приједлога Организационог одбора Фестивала „Златна вила“. 

(2) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику Града Приједор“. 
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