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Ист. Илиџа, 22.05.2016.године 
Бр.0010/3.0/220516 
ИЗВРШНИ ОДБОР САКУД-а 

 ПРАВИЛНИК 
 Смотре дјечијег фолклорног стваралаштва Републике Српске 

 
члан 1. 

Овим Правилником се уређује ток , поступак селекције домаћина и учесника, дјечијих ансамбала, 
услови, пропозиције, организација и обавезе САКУД РС и домаћина Смотре дјечијег фолклорног 
стваралаштва РС (у даљем тексту Смотра).  

Члан 2. 
- Организатор Смотре је САКУД РС ,  
- Смотра има свој стални лого и химну и својина је Савеза 
- Смотра може имати и свој слоган, који је својина домаћина смотре 
- Смотра се одржава сваке године друге седмице мјесеца маја.  
- Право пријаве  за учешће на Смотри  имају сви дјечији ансамбли или групе са територије РС, 

регистрованих културно-умјетничких друштава или који дјелују при некој регистрованој 
установи културе.  

- Чланом  дјечијег ансамбла-групе, сматрају се дјеца од 5-15 година старости. 
 

Члан 3. 
- Републичка Смотра је ревијална 
- Право учешћа на републичкој смотри, стиче се регионалним пред-такмичењем или  избором 

конкурсне комисије по Конкурсу 
- За учеснике, који су удаљени више од 100 (сто) км, од мјеста одржавања смотре, разлика 

километраже биће суфинансирана од стране Савеза по цјени  километра  на основу Одлуке ИО 

за сваку појединачну Смотру. Суфинансирање се односи само на чланице Савеза и то уколико су 

за ту намјену обезбеђена средства Пројектом .                                                                                                             

- Исплата ових средстава, ако су обезбеђена вршиће се на дан смотре. 

Право на субвенцију застарјева ако се средства не обезбједе до краја календарске године.  
 
                                                                                Члан 4. 

- Домаћин Смотре се бира из реда чланица Савеза и то путем интерног Конкурса објављеног на 
сајту Савеза. 

- Конкурс се објављује  најкасније до 30 септембра предходне године и траје 14 дана 
- Домаћина Смотре именује својом Одлуком ИО САКУД РС, а на основу квалитета достављеног 

идејног Програма  Смотре и финансијског плана. 
- Програм мора предвидети и пропратне садржаје као што су семинари за руководиоце, 

креативне радионице за дјецу, образовног и забавног садржаја. 
- Изабрани домаћин смотре са Савезом потписује Споразум којим се дефинишу међусобни 

односи, права и обавезе. 
- Домаћин је обавезан истакнути „лого“ смотре и на церемонији отварања и затварања користити 

химну смотре 
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                                                                                               Члан 5. 

- Јавни конкурс  за учешће на Смотри, расписује се најкасније до 15. октобра и траје најдуже до 
31.октобра  предходне године. 

- Дозвољено је позивање гостујућег ансабла, од стране Савеза или домаћина Смотре, дјечијег 
ансамбла из других дјелова БиХ или региона. 
 

                                                                                        Члан 6. 
         -    Домаћин је обавезан обезбједити оптималне техничке услове за Смотру, што подразумјева: 
                                            а)  квалитетно озвучење и мониторинг за оркестар и играче 
                                            б)  величину позорнице минималних диманзија 10х8 метара 
                                            в) сценографију Смотре. 
                                             г) водитеља програма 
 

- У организационом  и безбедоносном смислу домаћин мора: 
а) пријавити скуп МУП-у РС 
б) Имати сопствену редарску службу, на простору гдје бораве учесници, гдје се одвија програм  
     тј. манифестација  
в) обезбједити  свакој групи водича 
г) обезбједити свлачионице за извођаче 
д) освежавајући напитак за учеснике у току програма 
 

- Обавезан маркентинг манифестације подразумјева. 
а) официјелни плакат смотре 
б) присуство писаних и електронских медија 
в) присуство фотографа 
в) прикладан начин анимирања публике 

 
                                                                                         члан 7. 
        - Јавним конкурсом за избор учесника уз попуњену Пријаву, кандидати обавезно  достављају: 
                                а) три (3) фотографије минималне резолуције 300 дпи,  
                                б) кратка биографију групе и  
                                в) линк тачке која се изводи. 
 
                                                                                         члан 8. 
- Учешће на завршној вечери  дозвољено је само са оркестром и живом музиком 
- Наступима се могу презентовати пјесма, игра и свирање на традиционалним и народним  
  инструментима  
- Тачке које се изводе морају бити карактеристичне за дјечију игру, народни обичај или игру и пјесму  
   народа и крајева РС и БиХ. 
 
 
 

mailto:sakudrs@gmail.com


        САКУД РС               САВЕЗ АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
                                                                                                     АЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ бр.16, 78000 БАЊА ЛУКА 

ЖР. 571-010-00000736-87;    ЈИБ: 4402632250008 
 

Предсједник :   +387 (0) 65 518 576 
Генерални секретар :   +387 (0) 65 259 263 

Предсједник ИО :   +387 (0) 66 734 117 
 

Е-mail:  sakudrs@gmail.com 
http//:     www.sakudrs.com 

 

 

                                                                                        Члан 9. 
Све дјечије групе у завршној вечери разврстане су у три категорије од чега овиси и дужина трајања 
програмске тачке која се изводи: 
а) дјечије групе узраста од 5-10 година старости и дужина програма  максимално 5 минута 
б) дјечије групе узраста од 10 – 15 година и дужина програма до 7 минута 
в) мјешовита дјечија група старосне доби од 5-15 година и дужина програма  максимално 6 минута. 
г) солистички наступи максимално 3 минута 
 
                                                                                     Члан 10. 
- Смотра има свој трочлани жири именован од стране ИО САКУД РС  
Жири описном оцјеном оцјењује наступ у категоријама: 
а) уиграност ансамбла 
б) аутентичност играчких и пјевачких нумера за подручје које се третира тачком изворног  или   
    кореографисаног фолклора 
в) пјесма и музика 
г)  ношња  
 

- Сваки члан жирија је самосталан у свом раду и обавезан је сваком учеснику најдаље за 30 дана 
доставити описну оцјену са сугестијама. 

- Сваком учеснику Смотре,  САКУД РС обезбеђује диплому  у знак сјећања на  учешће. 
- У сарадњи са домаћином  жири  може додјелити и специјалну награду из области које се 

оцјењују описном оцјеном. 
 

Члан 11. 
Комисија за народну игру САКУД РС може преко Одлуке ИО САКУД РС сугерисати   тему Смотре, с циљем 
да се Смотра  учесницима направи занимљивијом и садржајнијом, али и да се презентацијом по задатој 
теми обезбеди очување одређеног обичаја или  популарише народна култура неког одређеног краја. 
Када Смотра има своју Тему прикладну дјечијем узрасту, одабрани учесници морају се детаљно 
упознати са циљем и могућим начинима реализације. 
 
                                                                                           Члан 12. 
Није могуће мијењати овај правилник ако је Јавни Конкурс расписан 
 
 
 
                                                                                                                                   Предсједник  ИО САКУД РС  
                                                                                                                           с.р.               Дејан Тарана 
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