
О такмичењу

Међународно такмичење извођача патриотских пјесама 
„КЛОБУК 1806“ је непрофитни музички пројекат који су 
организовали ентузијасти из Републике Српске, у сарадњи са 
познатим режисером и музичарем Емиром Кустурицом.

Такмичење су основали: српски режисер Емир Кустурица, 
представник управе града Билећа Немања Папић, директор 
Руског културног центра у Републици Српској и Босни-
Херцеговини – др Бочкарев.

Здатак такмичења: обновити жанр патриотских, родољубивих 
пјесама, историјског и културног наслијеђа православних 
народа.

Одржавање такмичења: ово је дан сјећања на херојство 
српског и руског народа у борби против фашизма, каому у бици 
на Клобуку у вријеме руско - турског рата 1806. године.

Циљ такмичења: учвршћивање националне свијести и 
патриотизма, подизање интересовања за јуначку историју 
братских народа.

Прва етапа Међународног такмичења патриотских пјесама 
"КЛОБУК 1806" одржаће се у Дому културе у Билећи, 9. маја 
2017. године у 19 часова.

Друга етапа Међународног такмичења патриотских пјесама 
"КЛОБУК 1806" одржаће се у Билећи, крајем октобра.

* У вријеме руско - турског рата 1806. године, на Клобуку  је погинуло 
више од 500 српских и руских војника. Сјећање на њих траје и дан данас и 
трајаће заувијек.

  



1. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Обнављање жанра патриотских, родољубивих пјесама. Успостављање 
културних веза између Русије и Републике Српске. Подстицање и подршка 
стваралачкој омладини. Популаризација родољубивих пјесама међу 
становништвом.

1.1. Општи услови такмичења: 

На учешће у међународном такмичењу позивају се сви заинтересовани. 
Учешће је бесплатно.

Долазак, храна и боравак на рачун учесника.

1.2. Датум и мјесто одржавања: 

Прва етапа Међународног такмичења одржаће се у Дому културе у Билећи, 
9. маја 2017. године у 19.00 часова.

2. РЕД ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА 

2.1. Услови наступања такмичара:

Сваки учесник изводи једну патриотску пјесму на српском или руском 
језику у трајању од 4 минуте.

3. ОЦЈЕЊИВАЊЕ НАСТУПА. САСТАВ ЖИРИЈА.

3.1. Критеријуми оцјењивања учесника:

Побједник се бира на основу највећег броја сакупљених бодова

3.2. Жири:

Жири формира организациони одбор и чине га професионални педагози, 
умјетници, музичари. Жири је међународни.

Чланови жирија имају право да поставе своје награде и титуле, које нису на 
листи фестивалских награда.

Одлука жирија је коначна и она се не мијења.

4. НАГРАДЕ.

4.1. Главне награде:

Дипломе за учеснике такмичења.

Награда «КЛОБУК 1806».

5. КОНТАКТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ:

Организатори:

Представник управе града Билећа је Немања Папић,

тел: +387 65 586614, mail: nspbileca@gmail.com

Директор РКЦ у РС-БиХ др Михаил Бочкарев,

тел: +387 66 634700, mail: rkc_rs@mail.ru

Позивамо све који желе да учествују у програму, улаз је бесплатан. Услови 
за комерцијалне партнере и спонзоре путем телефона +387 66 634700
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ПРИЈАВА   УЧЕСНИКА

Пријаву за учешће на првој етапи Међународног такмичења 
патриотских пјесама "КЛОБУК 1806" је потребно послати до

6. маја 2017. године на:  илиrkc_rs@mail.ru  
nspbileca@gmail.com

Потребне информације:

1. Пуно име учесника или назив колекива:

 _______________________________________________________________

2. Репертоар или назив дјела __________________________________

 

3. Пуно име руководиоца _____________________________________

4. Земља, град, општина ______________________________________

5. Пуно име пратећег руководиоца, контакни телефон, email:

 

6. Број микрофона за вокалне изведбе:  _______________________

7. Информације о доласку: датум, вријеме, број учесника.

8. Додатне информације, телефон, mail:

* У вријеме руско - турског рата 1806. године, на Клобуку  је погинуло више од 500 
српских и руских војника. Сјећање на њих траје и дан данас и трајаће заувијек.
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