
 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“  број: 97/16), члана 89. Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједор“, број: 12/17), Градоначелник Града Приједор  д о н о с и  
                   
                        

П Р А В И Л Н И К 
о организовању Међународног фестивала хорова 

„ЗЛАТНА ВИЛА“ 
Приједор 

 
 

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

начини финансирања, као и пратећи документи Међународног фестивала хорова 
„Златна вила“ Приједор ( у даљњем тексту Фестивал). 
 

Циљеви и карактер Фестивала 
Члан 2. 

(1) Фестивал је трајно културно добро и традиционална међународна културна  
манифестација градског и републичког значаја која се одржава бијенално (сваке парне 
године)  у Приједору у првој половини мјесеца маја. 

(2) Циљ Фестивала је афирмисање највреднијих класичних и савремених дјела  
домаћих и страних аутора у области хорске музике, подстицање развоја хорског 
пјевања на нашем подручју, развијање критичког односа према музичким 
вриједностима, међусобно упознавање и социјална кохезија, као и  омогућавање 
грађанима да присуствују међународном културном програму  високог умјетничког 
квалитета.          

Члан 3. 
(1)  Своју улогу у популаризацији и афирмисању хорског пјевања Фестивал 

проводи током цијеле године и у години када се не одржава, а кроз активност 
Организационог одбора и Умјетничког савјета Фестивала.  Ова улога се огледа у 
организовању Ревије дјечијег хорског пјевања  „Мала Вила“, обиљежавању Свјетског 
дана хорског пјевања, организовању концерата и праћењу рада хорова у Приједору. 

(2) Начин организовања Ревије дјечијег  хорског пјевања „Мала Вила“  
регулисан је посебним правилником. 

Члан 4. 
(1) Фестивал је међународни и има такмичарски катактер.  
(2) Све појединости везане за начин пријављивања и наступ хорова прописане  

су посебним актом : Пропозицијама Међународног фестивала хорова „Златна вила“.  
 

 
 



Организатор, органи и акта Фестивала 
Члан 5. 

(1) Извршни организатор и покровитељ Фестивала је Град Приједор, а  
покровитељ је Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске. 

(2) Саорганизатори Фестивала су СКУД „Др Младен Стојановић“, Приједор, СПД   
„Вила“, Приједор и ЈУ Музичка школа „Саво Балабан“, Приједор. 

Члан 6. 
(1) Органи Фестивала су Организациони одбор Фестивала, предсједник  

Организационог одбора Фестивала,  Умјетнички савјет Фестивала и Жири Фестивала. 
(2) Основни акти Фестивала су Правилник о организовању Фестивала,  

Пропозиције о учешћу на Фестивалу, Правилник о наградама Фестивала, Правилник о 
раду Жирија Фестивала и Правилник о организовању Ревије дјечијег хорског пјевања 
„Мала Вила“. 
 

Организациони одбор Фестивала 
Члан 7. 

(1) Организациони одбор Фестивала броји 7-13 чланова, а именује га  
Градочачелник Града Приједора на приједлог Одјељења за друштвене дјелатности.  

(2) У састав Организационог одбора Фестивала улазе представници културног,  
просвјетног и јавног живота Града Приједора. 

Члан 8. 
(1) Организациони одбор Фестивала може пуноправно одлучивати и доносити  

одлуке ако сједници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси на основу 
већине гласова присутних чланова. 

(2) Мандат чланова Одбора је четири године и може бити поновљен. 
(3) Чланство у Организационом одбору може престати и прије истека мандата  

усљед неактивности члана, непровођења закључака и одлука Одбора или кршења 
правила Фестивала те личних разлога члана. 

(4) Одлуку о престанку чланства у Организационом одбору доноси  
Градоначелник Града Приједор.  

Члан 9. 
(1) Организациони одбор Фестивала обавља сљедеће послове : 

- На приједлог Умјетничког савјета Фестивала, усваја коначан приједлог и упућује   
Градоначелнику на доношење основних аката Фестивала: Правилник о 
организовању Фестивала, Пропозиције Фестивала, Правилник о раду Жирија 
Фестивала, Правилник о наградама Фестивала и Правилник о организовању 
Ревије дјечијег хорског пјевања „Мала Вила“; 

- Именује Комисију за бројање гласова за Награду публике; 
- Именује личности које ће уручити награде побједничким хоровима; 
- Доноси све битне одлуке везане за успјешну организацију Фестивала; 
- На приједлог Умјетничком савјету  усваја листу хорова учеснике и чланове 

Жирија; 
- На прједлог Умјетничког савјету усваја пратећи програме Фестивла; 
- Усваја програм Фестивала „Мала вила“; 
- Усваја финансијски план Фестивала; 
- Усваја Извјештај о организовању Фестивала и Финансијски извјештај; 
- Усваја листу домаћина хорова; 



- Усваја програм обиљежавања Свјетског дана хорског пјевања и  
- Одлучује о другим програмима везаним за хорско пјевање, а који се одржавају 

на подручју Града Приједора. 
 

Члан 10. 
(1) Oрганизациони одбор Фестивала  има четири редовне сједнице : 

- На првој сједници се врши предлагање хорова учесника и чланова Жирија и 
расписује јавни позив за учешће на Фестивалу. 

- На другој сједници се сагледава број пријављених хорова и предлаже пратећи 
програм и Финансијски план Фестивала. 

-  На трећој сједници се усваја пратећи програм Фестивала, анализира степен 
досадашње организованости и усвајају појединачне обавезе и задужења у 
вријеме трајања Фестивала. 

- Четврта сједница се организује  након одржавања Фестивала и на њој се усвајају 
извјештаји о организовању и финансирању те анализира начин организовања 
Фестивала. 

(2) По потреби, Организациони одбор може одржавати и ванредне сједнице. 
 

Предсједник Организационог одбора Фестивала 
Члан 11. 

(1) Предсједник Организационог одбора Фестивала, по својој функцији, је 
градоначелник Града Приједора. 

(2) Предсједник Организационог одбора Фестивала обавља сљедеће послове : 
- Именује и разрјешава дужности чланове Организационог одбора Фестивала; 
- Именује и разрјешава дужности чланове Умјетничког савјета Фестивала; 
- Предсједава сједницама Организационог одбора Фестивала; 
- На приједлог Организационог одбора доноси  све правилнике Фестивала, и 

потписује одлуке и сва остала документа која усваја Организациони одбор 
Фестивала; 

- Прати динамику организације Фестивала и остваривање финансијског плана и 
- Из редова чланова Организационог одбора Фестивала именује потпредсједника 

који га замјењује у обављању послова у случају његове спријечености. 
 

Умјетнички савјет Фестивала 
Члан 12. 

(1) Умјетнички савјет Фестивала је стручно тијело Организационог одбора 
Фестивала које се брине о умјетничкој вриједности хорова учесника, 
квалитету чланова Жирија и умјетничком нивоу пратећих програма. 

(2) Умјетнички савјет Фестивала броји три члана, а именује га Градоначелник на 
приједлог Одјељења за друштвене дјелатности.  

(3) Умјетнички савјет своје одлуке доноси консензусом.                                                                                                                     
(4) Мандат чланова умјетничког савјета је четири године и може бити 

поновљен. 
(5) Чланство у Умјетничком савјету може престати и прије истека мандата усљед 

неактивности члана, непровођења закључака и  одлука Организационог 
одбора Фестивала, те личне одлуке члана. 



(6) Предсједник Умјетничког савјета аутоматски је и члан Организационог 
одбора Фестивала. 

Члан 13. 
(1) Умјетнички савјет Фестивала обавља сљедеће послове : 

- Предлаже Организационом одбору хорове који се директно позивају на 
Фестивал; 

- Врши селекцију хорове који су се сами прелиминарно пријавили на Јавни позив 
за учешће на Фестивалу те прави избор учесника из ове категорије;  

- Предлаже Организационом одбору чланове, предсједника и секретара Жирија; 
- Предлаже Организационом одбору Пропозиције о организовању Фестивала; 
- Предлаже организационом одбору Правилник о раду Жирија Фестивала; 
- Предлаже организационом одбору Правилник о наградама Фестивала; 
- Утврђује распоред наступа хорова на Фестивалу, као и распоред обавезних 

проба и 
- Предлаже Организационом одбору пратећи програм Фестивала. 
 

Жири и награде Фестивала 
Члан 14. 

(1) Жири фестивала броји 3 до 5 чланова, а бира га Организациони одбор на  
приједлог Умјетничког савјета Фестивала. 

(2) Начин рада Жирија регулише се Правилником о раду Жирија. 
Члан 15. 

(1) Фестивалске награде се додјељују на основу одлуке Жирија и гласова  
публике. 

(2) Врсте и начин додјеле награда Фестивала прописане су посебним актом :  
Правилником о наградама Међународног фестивала хорова „Златна вила“. 
 

Стручна помоћ, обавезе саорганизатора и финансирање 
Члан 16. 

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

Члан 17. 
(1) Обавезе саорганизатора Фестивала су аплицирање за пројекте, организовање  

пратећих програма  и преко својих представника у Организационом одбору Фестивала  
учествовање у реализацији осталих послова везаних за организацију Фестивала. 

Члан 18. 
(1) Финансирање Фестивала сноси извршни организатор и покровитељ Град  

Приједор, а на основу Финансијског плана који се усваја на почетку припрема 
Фестивала.  

(2) Са циљем умањивања дотација Града Приједора, Фестивал може тражити и  
друге изворе финансирања : конкурси за пројекте из области културе, спонзори и 
пријатељи. 
 
 

 
 



Завршне одредбе 
Члан 19. 

(1) Измјене и допуне овог правилника доноси Градоначелник  на приједлог  
Организационог одбора. 

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

(3) Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о  
организовању Међународног фестивала хорова „Златна вила“ од 4. фебруара  2016. 
године, број 02-06-2/2016. 
 
 
 
 
 
Број:                                                                                                            Градоначелник 
Датум : 2019. године                                                                                                 
 
                                                                                                                    Миленко Ђаковић 
                                                                                                   


