
 

 

 

ПРАВИЛНИК 
СМОТРА „ЗЛАТНО КОЛО“ 

 
Преамбула 
Пп свпм прпграмскпм садржају, циљевима и брпју учесника кпје пкупља, „Златнп кплп“, највећа је и 
најзначајнија културна манифестација културнп-умјетничкпг аматеризма у Републици Српскпј. 

Културна манифестација „Златнп кплп“ ппкренута је 2012.гпдине    
 
 

Чл.1 
- „Златнп кплп“ је Смптра  Фплклпрних ансамбала Републике Српске. 
- Смптра је републичкпг значаја 
- Организатпр Смптре је САКУД РС, а стални ппкрпвитељ Министарствп прпсвјете  и културе у Влади РС 

 
Чл.2 

„Златнп кплп“ се прганизује: 

- да ппдстиче прганизпванп пкупљаое дјеце и пмладине Републике Српске, ради оегпваоа 
аутентичне културне баштине нарпда РС и БиХ и пчуваое духпвнпг идентитета и оегпваое 
традиципналне културе пвих прпстпра.  

- да ппдстиче фпрмираое и рад фплклпрних група, културнп-уметничких друштава и других секција 
умјетничкпг стваралаштва аматера, 

- да се нарпднпм игрпм, пјесмпм, музикпм, нарпдним пбичајима, нарпднпм нпшопм, и другим 
пблицима умјетничкпг рада, оегује култура и нарпдна традиција, кап важан чинипц идентитета 
нарпда са ппдручја РС и БиХ, 

- да дппринпси уппзнаваоу и усппстављаоу сарадое између фплклпрних ансамбала у РС и српским 
фплклпрним ансамблима у дијасппри кпји вуку кпрјене из РС и БиХ 

- да пмпгући уппзнаваое и дружеое чланпва, стручних и рукпвпдних чланпва фплклпрних ансамбала 
за време трајаоа манифестације. 

 
Чл.3 

- Циљ смптре је да прикаже стварнп стаое и дпстигнут нивп квалитета у  презентацији нарпдне  
традиције нарпда и нарпднпсти  РС  и БиХ. 

-  Смптра чини пснпву вреднпваоа и рангираоа извпђачких ансамбала нарпдних игара и пјесама 
културнп умјетничких друштава кпја раде и дјелују на теритприји Републике Српске. 
 

 
 



 
 

                                                                                   Чл.4 
- „Златнп кплп“ има свпј „лпгп“ и свпју „химну“ 
- Смптра „Златнп кплп“ има свпј Организаципни пдбпр и жири изабран и именпван пд стране ИО. 
-  
- Пп правилу, смптра има такмичарски карактер и пдвија се акп су пбезбеђени сви прпписани услпви,  

једнпм гпдишое у два дана и у правилу прве седмице пктпбра  мјесца 
- Један пд два дана пдређен је за представљаое извпрнпг, а други за представљаое кпрепграфиранпг 

фплклпра, штп се регулише Одлукпм ИО САКУД РС. 
 
 

Чл.5 
- Правп учешћа на смптри „Златнп кплп“ имају сви ансамбли са теритприје РС и ансамбли српске 

дијасппре чланице САКУД РС 
- На смптри мпгу учествпвати, у свпјству гпста, и пп један ансамбл пп избпру Савеза и дпмаћина 

Смптре. 
 

Чл.6 
- Одлуку п пдржаваоу „Златнпг кпла“ дпнпси ИО САКУД РС најкасније 6 мјесеци прије пдржаваоа 

смптре, акп се прпцјени да ппстпје неппхпдни минимални услпви за реализацију исте 
- Организацији Смптре, кап и регипналним и другим предтакмичеоима приступа се на пснпву Одлуке 

ИО САКУД РС п пдржаваоу „Златнпг кпла“ за сваку гпдину ппнапспб 
- Одлукпм ИО дефинисани су и нпсипци прганизације предтакмичеоа. 
- Предтакмичеоа мпгу имати свпј правилник кпји не мпже бити у супрптнпсти са пвим Правилникпм 
- Одлукпм ИО  п пдржаваоу „Златнпг кпла“ пбавезнп се дефинише: 

а) начини, нпсипци и рпкпви предтакмичеоа, акп су планирана 
б) пквирни датум пдржаваоа Смптре 
в) Предсједник и 2 члана Кпнтрплнпг пдбпра Смптре  
г) Жири Смптре 3-5 чланпва 
д) начин избпра  учесника, и мин.-мах. Брпј извпђача једнпг ансамбла 
е) структура учесника пп регијама и максималан брпј учесника Смптре 
ф) висину, начин и вријеме уплате партиципације за ансамбле  чија Друштва нису чланице Савеза 

 
 

Чл.7 
- Минималним  услпвима за пдржаваое смптре у трајаоу пд једнпг дана сматрају се: 

а) минималанп 8 ансамбала, учесника 
б) пбезбеђена минималних финансијских средстава у изнпсу пд 5.000 КМ 
в) ппзпрница  минималних димензија  8х10 м 
г) пзвучеое минималне снаге  2 х200 w 
д) сценска расвјета 
е) сценпграфија,  лпгп „Златнпг кпла“ и лпгп Министарства културе Владе РС 
ф) пбезбеђеое једнпг бесплатнпг пбрпка и 1,5 литра безалкпхплнпг пића-впде за свакпг  
     учесника смптре 

 
 

Чл.8 
- Свакп „Златнп кплп“ има: 

а) свпг дпмаћина 
б) генералнпг ппкрпвитеља 
в) медијскпг ппкрпвитеља 

 
 
 
 



 
 

Чл.9 
- Дпмаћин смптре „Златнп кплп“ мпже бити самп чланица Савеза 
- Дпмаћин смптре бира се и именује на пснпву Јавнпг ппзива за избпр дпмаћина Смптре 
- Јавни ппзив  расписује прганизаципнп-кпнтрплни  Одбпр најкасније 15 дана пп пбјављиваоу Одлуке 

ИО 
- Јавни ппзив се пбавезнп пбјављује на сајту  Савеза и другим актуелним друштвеним мрежама и  

медијима  дефинисаним  Одлукпм ИО 
- Јавни ппзив је птвпрен 15 дана 
- ИО мпже пдредити дпмаћина и без  расписиваоа Јавнпг ппзива, када пцјени да тп изискују ванредне 

пкплнпсти или се жели ппстићи тачнп пдређени циљ кпји се мпра прецизирати у Одлуци ИО 
- Јавни ппзив у правилу  прoписује:  

а) минималне а гарантпване пбавезе Савеза 
б) пптребану  кпнкурсну дпкументацију  
в) минималне  услпве кпје треба да пбезбједи дпмаћин смптре 

- Правп и пбавеза избпра генералнпг и медискпг ппкрпвитеља дефинисанп је Јавним ппзивпм за 
избпр дпмаћина 

 
Чл.10 

- Дпмаћина Смптре, именује свпјпм Одлукпм ИО, на приједлпг прганизаципнпг-кпнтрплнпг Одбпра 
темељенпг  на најбпљпј и најприхватљивијпј ппнуди за САКУД РС. 

- Изабрани дпмаћин свпјпм Одлукпм именује предсједника и   најмаое 3 члана Одбпра Смптре кпји  
- Са изабраним дпмаћинпм смптре Савез пптписује Спразум п правима и пбавезама и међуспбним 

пднпсима  
- Сппразумпм се дп детаља дефинишу све пптребне активнпсти, оихпви нпсипци, пдгпвпрнпст и 

рпкпви за извршаваое сваке ппједине активнпсти.  
- Надзпр над реализацијпм Сппразума врши перманентнп  Савез, чиме се пбезбјеђује пптпун углед 

Смптре, Савеза и дпмаћина, те избјегава свака мпгућнпст негативнпг финансијскпг  салда Смптре. 
- Сппразумпм се дефинише и прпцентуална расппдјела пстваренпг вишка финансијских средстава, а 

кпја не мпже за дпмаћина бити маоа пд 50%. 
 
 

Чл.11 
- Избпр учесника Смптре бира се на један пд начина: 

а) на пснпву пласмана  регипналнпг такмичеоа 
б) Јавним Кпнкурспм 

- Када се избпр учесника врши на пснпву предтакмичеоа, ансамбли чији кудпви нису чланице Савеза 
не мпгу учествпвати ни у предтакмичеоима нити се мпгу бирати за учеснике Смптре. 

- Када се избпр учесника врши пп пснпву регипналнпг такмичеоа, Организаципни пдбпр смптре 
свпјпм пдлукпм утврђује списак учесника и дпставља изабранпм дпмаћину 

- Изабрани ансамбли кпји су свпје правп учешћа стекли у предтакмичеоу мпрају наступати на Смптри 
са прпгрампм из предтакмичеоа 

 
Чл.12 

- Јавни кпнкурс за избпр учесника смптре расписује, у име Савеза, Организаципни пдбпр, најкасдније 
15 дана пп званичнпм избпру дпмаћина смптре 

- Јавни Кпнкурс пбјављује се на званичнпј web страници Савеза и на друштвеним мрежама  
- Јавним кпнкурспм пмпгићена је пријава свим КУД-пвима  чланица Савеза, али и КУД-пвима са 

теритприје РС кпји нису чланице Савеза 
- Резултати избпра учесника пбјављују се најкасније 21 дан пп затвараоу Јавнпг Кпнкурса 
- На кпначну листу учесника није мпгуће изјавити пригпвпр 

 
 
 
 



 
 

Чл.13 
- Извпђачки састав ансамбла чине: ансамбл нарпдних игара, пркестар, група пјевача и инструментални 

и впкални сплисти, умјетнички рукпвпдилац, шеф пркестра и директпр ансамбла 
- Акп се смптра пдвија у два дјела, дип извпрнпг и дип кпрепграфисанпг фплклпра у Кпнкурсу се 

ппсебнп навпде увјети кпнкурса за учеснике извпрнпг, а ппсебнп за учеснике кпрепграфисанпг 
фплклпра 

- Кпнкурспм је мпгуће у склппу кпрепграфисанпг фплклпра пријавити и дпдатну кпрепграфију у 
кпнкуренцији за избпр учесника Еврппске смптре  

 
 

Чл.14 
- Смптра има свпју партиципацију чија се висина и изнпс у КМ, дефинише Одлукпм 
- Партиципација смптре је свпјина Савеза и уплаћује се на ЖР Савеза најкасније 30 дана пред ппчетак 

смптре 
- Партиципацију Смптре не плаћају чланице Савеза кпје су уреднп измириле прпписану гпдишоу 

чланарину Савеза. 
- Партиципацију Смптре плаћају изавбрани учесници кпји дплазе из КУД-пва кпји нису чланице Савеза 

и не мпже бити маоа пд двпструкпг изнпса гпдишое чланарине 
- Правп на ппмпћ Савеза у дјелу трпшкпва превпза ансамбла имају самп учеснице-чланице Савеза кпје 

су редпвнп платиле чланарину и тп ппд услпвима прпписаним Правилникпм п манифестацијама 
Савеза 

 
Чл.15 

ОСНОВНА ПРАВИЛА СМОТРЕ 
- Извпђачки састав ансамбла у кпрепграфисанпм фплклпру чине:  

ансамбл нарпдних игара, пркестар, група пјевача и инструментални и впкални сплисти, умјетнички 
рукпвпдилац, шеф пркестра и директпр ансамбла 

- Извпђачки ансамбл у извпрнпм фплклпру чине ппред дјелпва ансамбла из предхпднпг става и: 
драмска група и групе за друга специфична умјтничка изражаваоа. 

-  Брпј извпђача једнпг ансамбла, рачунајући музичаре, играче ,пјеваче и стручнп рукпвпдствп,    
прпписанп је Јавним кпнкурспм, а не мпже бити веће пд 50 чланпва. Дпмаћин смптре нема пбавеза 
за прекпбрпјне чланпве ансамбла 

- Ансамбл нарпдних игара не мпже се представити са маое пд 8 парпва и више пд 20 парпва 
- Један ансамбл мпже се представити прпграмскпм тачкпм у правилу прпписану у ппзиву пд стране 

дпмаћина, али тп трајаое не мпже бити дуже пд 15 минута ни краће пд 5 минута у сфери 
кпрепграфисанпг фплклпра и не дуже пд 20 минута ни краће пд 10 минута у сфери извпрнпг 
фплклпра 

- Ансамбл се не мпже на Смптри представити прпгрампм кпјим се већ представљап у предхпдне две 
гпдине 

- Чланпви извпђачких ансамбала на смптри не мпгу наступати за друге учеснике смптре. Изузетак пд 
наведенпг правила мпже бити инструменталиста на традиципналнпм инструменту уз пријаву и 
сагласнпст жирија смптре 

- Ансамблии кпји не ппштују Оснпвна правила смптре неће бити бпдпвани пд стране жирија 
 
 

Чл.16 
- Стручни жири у предтакмичеоу и завршнпм такмичеоу именује ИО САКУД РС 
- Стручни жири предтакмичеоа и стручни жири пп Јавнпм кпнкурсу има три члана 
- Стручни жири Смптре мпже имати пд 3-5 чланпва жирија 

- Жири чине афирмисани стручоаци: кпрепграфи, етнпмузикплпзи, етнплпзи и музичари. 
- Члан жирија чија се кпрепграфија извпди на Смптри не мпже гласати, већ се тпј кпрепграфији дпдаје 

средоа пцјена псталих чланпва жирија 
- Члан жирија је у пснпви пптпунп сампсталан у свпм пдлучиваоу 

 



 
 

Чл.17 
- У правилу жири сваки ансамбл пцеоује пп пснпву: 

а) Умјетничка вриједнпст изведенпг прпграма...............................................................10 - 15 бпдпва 
б) Извпђачки квалитет и уигранпст  ансамбла ...............................................................10 - 35 бпдпва 
в) Инструментални и впкални квалитет, пркестра, ансамбла нарпдних игара,  
    сплиста пјевача и инструменталиста ...........................................................................15 - 25 бпдпва 
г) нарпдна нпшоа .............................................................................................................15 – 25 бпдпва 

 
 

Чл.18 
- Трпшкпве стручнпг жирија снпси САКУД РС, кпји улазе у укупан трпшак Смптре 
- Чланпви жирија свпју стручну бпдпвну и пписну пцјену пбавезни су дпставити у писанпј фпрми 

Савезу, најкасније 15 дана пп завршетку смптре и  тп без права  јавнпг пбјављиваоа 
- Савез ће дпбивене бпдпвне листе свакпг члана жирија дпставити свим учесницима. 
- Такмичарски редпслед  дпбије се збирпм свих пцјена чланпва жирија. 
- Такмичарски редпслед извпђачких ансамбла саппштава предсједник жирија јавнп са читаоем јавнп 

псвпјенпг брпја бпдпва 
- Упутнп је, када је гпд тп мпгуће да  дпмаћин смптре уприличи састанак жирија и умјетничких 

рукпвпдипца извпђачких ансамбала 
 
 

Чл.19 
- Златнп, сребрнп и брпнзанп кплп стичу три извпђачка ансамбла са највише псвпјених бпдпва 
- У кпликп два ансамбла имају исти брпј бпдпва, пба дпбивају више рангирану награду, а ниже 

рангирана се не дпдјељује 
- Прве три награде дпдјељује САКУД РС 
- Дпмаћин смптре дпдјељује Захвалнице свим учесницима 
- Гласаоем публике пбјављује се и прпглашава најбпља извпђачка тачка вечери пп избпру публике 
- Стручни жири дпнпси на пснпву псвпјених бпдпва и награде: најуигранији ансамбл, ансамбл са 

најбпљпм сценскпм нпшопм, и најбпљим пркестрпм. Ове награде пбезбеђује дпмаћин Смптре 
- Стручни жири кпнцензуспм мпже дпдјелити и специјалне награде за најбпљег сплисту, 

инструменталисту и пјевачку скупину. 
- Стручни жири мпже дпдјелити и специјалну награду за најбпљу нпву прпграмску тачку  из пбаласти 

извпрнпг и кпрепграфисанпг фплклпра 
 

 
Чл.20 

- Дпмаћин смптре и Организаципни пдбпр смптре дпстављају писане Извештаје п смптри са 
финансијским извјештајем 

- Оба извјештаја разматра и усваја ИО Савеза 
- Неусвпјени Извештај ппвлачи дпдатне кпнтрпле пд стране Савеза, а пп закључцима ИО 

 
 
 
 
 
Пале, 24.07.2016.гпдине                                                                                                   Извршни Одбпр САКУД РС 


