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PRAVILNIK O FRAMAFESTU 
 

I. PREDMET PRAVILNIKA 
 
     Članak 1. 

Pravilnik o Framafestu (u daljnjem pisanju Pravilnik) uređuje sve što je od 
bitne važnosti za organizaciju Framafesta. 
 

II. OPĆE ODREDBE 
 
     Članak 2. 

Framafest je festival duhovne glazbe pod nazivom „Framafest“. 
 
     Članak 3. 

Framafest je jedinstveni festival duhovne glazbe u Bosne i Hercegovine, ali i 
svijetu jer je jedini na kojem nastupaju glazbeni sastavi Franjevačke mladeži. 
Priča o Framafestu počinje 21. studenog 1998. godine, kada je prvi put održan 
na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, na inicijativu fra Jose Oršolića, tadašnjeg 
duhovnog asistenta Frame Bosne Srebrene. Festival je najprije bio projekt 
područnog bratstva Frame Bosne Srebrene, da bi se od 2007. godine prenio na 
veću, nacionalnu razinu. Framafest je festival duhovne glazbe, natjecateljskog 
karaktera, čiji je cilj promoviranje mladih glazbenih talenata unutar 
Franjevačke mladeži, poticanje glazbenog stvaralaštva koje će obogatiti 
duhovnu glazbenu scenu, te promicanje zajedništva framaša. 
 
     Članak 4. 

Framafest se sastoji iz dva dijela:  
1. misnog slavlja 
2. festivala 
 
     Članak 5. 

Framafest se održava jednom godišnje, u drugoj polovici mjeseca listopada u 
trajanju od jednog dana. Domaćini su naizmjenično Područno bratstvo Frame 
Bosne Srebrene i Hercegovačko područno bratstvo Frame. 
 
     Članak 6. 
Mjesto održavanja Framafesta kada je domaćin područno bratstvo Bosne 
Srebrene je Sarajevo a kada je domaćin Hercegovačko područno bratstvo 
festival se održava u Mostaru. 
 
    Članak 7. 

Nositelj prava na festival Framafest je Nacionalno vijeće Frame Bosne i 
Hercegovine. Na omotu CD-a i ostalim promotivnim materijalima treba biti 
naznačen nositelj prava na festival  i geslo Framafesta.  
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    Članak 8. 

Organizator Framafesta je Organizacijski odbor kojeg potvrđuje Nacionalno 
vijeće Frame Bosne i Hercegovine. 
 
     Članak 9. 

Organizacijski odbor predlaže Područno vijeće Frame, bratstva koje je 
domaćin. 
 
     Članak 10. 

Organizacijski odbor čini pet (5) članova: područni duhovni asistent, područni 
predsjednik Frame i tri (3) člana. Predsjednika organizacijskog odbora biraju 
članovi Organizacijskog odbora između sebe. 
 
     Članak 11. 

Organizacijski odbor se imenuje u mjesecu veljači, a raspušta se po završetku 
Festivala i podnošenju izvješća Nacionalnom vijeću Frame. 
 
     Članak 12. 

Organizacijski odbor imenuje stručno Povjerenstvo koje se sastoji od tri (3) 
člana. 
 
     Članak 13. 

Stručno Povjerenstvo ima za cilj, na osnovu prispjelih skladbi na natječaj, 
odabrati skladbe koje će nastupiti na Framafestu i to tako što će pregledati 
tekst i ocijeniti cjelovitu skladbu. 
 
     Članak 14. 

Član stručnog Povjerenstva ne može biti netko tko je na bilo koji način 
sudjelovao u stvaranju prijavljene skladbe. 
 
 

III. RASPISIVANJE NATJEČAJA 
  
     Članak 15. 

Natječaj za prijavu o sudjelovanju na Framafestu raspisuje Nacionalno vijeće 
Frame. 
 
     Članak 16. 

Nacionalno vijeće je dužno raspisati Natječaj najkasnije do kraja drugog 
mjeseca (veljače), godine u kojoj se Framafest održava. 
 

     Članak 17. 

Prilikom raspisivanja natječaja Nacionalno vijeće Frame dužno je navesti 
datume vezane uz organiziranje Framafesta (datum završetka natječaja, roka 
za prijem studijskih skladbi, te datum održavanja Framafesta). 
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     Članak 18. 

Prijave sa isključivo demo snimkom se šalju najkasnije do 1. svibnja godine 
održavanja Festivala. 
 
 

IV. UVJETI NATJEČAJA 
 
     Članak 19. 

Uvjeti natječaja su sljedeći: 
1. Skladbe tematski moraju biti kršćanskog karaktera, a ukoliko je moguće 

i franjevačkog; 
2. Skladbe ne smiju biti objavljivane, niti javno izvođene; 
3. Trajanje skladbe ne smije biti dulje od 4 (četiri) minute; 
4. Uredno potpisani autori glazbe, stihova i aranžmana; 
5. Pojedino bratstvo može prijaviti samo jednu skladbu na natječaj; 
6. Izvođači moraju biti barem primljeni u mjesno bratstvo. 

 
     Članak 20. 

Prijava na natječaj dostavlja se na CD-u na adresu Područnog bratstva Frame 
koje je domaćin ili putem elektroničke pošiljke na službenu mail adresu 
Područnog bratstva Frame koje je domaćin, a obavezno mora sadržavati 
sljedeće: 

1. Oglednu demo snimku pjesme (ne studijsku verziju) koja glazbeno-
produkcijski treba biti što sličnija izvedbenoj verziji. Pjesma može biti poslana 
i u mp3 formatu; 

2. Tekst pjesme u Word formatu; 
3. Uz prijavu je potrebno priložiti pismenu potvrdu mjesnog asistenta 

Frame, koji jamči pripadnost izvođača Franjevačkoj mladeži; 
4. Kraću biografiju autora i izvođača sa svim potrebnim podacima (adresa, 

telefon, mobitel, e-mail, web i sl.). Izvođač koji pjeva na demo snimci treba 
izvesti pjesmu i na festivalu. 

 
     Članak 21. 

Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uvjete stručno Povjerenstvo 
neće razmatrati. 
 
     Članak 22. 

Skladbe poslane na natječaj moraju biti originalno autorsko djelo, a ne prepjevi 
ili obrade s potpisanim ili nepotpisanim originalnim autorima. 
 
     Članak 23. 

Dopušteno je korištenje prerađenih tekstova molitava, psalama, himana i 
drugih dijelova iz Biblije. 
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     Članak 24. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i strani državljani, pod istim uvjetima 
kao i domaći državljani. 
 
     Članak 25. 
Prijavljene skladbe Organizacijski odbor nije dužan vraćati ukoliko nisu prošle 
na natječaju.  
 
     Članak 26. 

U slučaju da prijavljena skladba bude javno izvedena ili objavljena prije 
Festivala bit će diskvalificirana. 
 
 

V. ODABIR SKLADBI 
 
     Članak 27. 

Članovi stručnog Povjerenstva moraju biti dobri poznavatelji sadržaja 
katoličke vjere, od kojih jedan treba biti glazbeno obrazovan. Povjerenstvo 
dobiva na uvid skladbe bez potpisanih autora. 
 
     Članak 28. 

Osnovni kriterij vrednovanja prijavljenih skladbi je cjelokupna ocjena, i to: 
• kvaliteta teksta i glazbe; 
• usklađenost teksta i glazbe; 
• izvedba (vokalna i instrumentalna). 

 
     Članak 29. 

Organizacijski odbor dužan je u roku od 5 (pet) dana po završetku natječaja 
uručiti skladbe članovima Povjerenstva i popis svih skladbi s dvije prazne 
rubrike: za ocjenu i za mogući komentar. 
 
     Članak 30. 

Ocjenjivanje se vrši tako što će svaki član Povjerenstva skladbe ocijeniti 
ocjenama 1-10. 
 
     Članak 31. 

Na Framafestu može nastupiti najviše dvadeset (20) skladbi. 
 
     Članak 32. 

Prvih 20 (dvadeset) skladbi s najviše bodova, osiguravaju pravo sudjelovanja 
na Framafestu, a ukoliko se prijavi manje od 20 izvođača, pravo na 
sudjelovanje imaju svi prijavljeni izvođači koji su ispunili uvjete natječaja. 
 
     Članak 33. 

U slučaju da posljednje dvije ili više skladbi imaju isti broj bodova, stručno 
Povjerenstvo odlučuje većinom od ukupnog broja članova Povjerenstva. 
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     Članak 34. 

Članovi Povjerenstva su dužni u roku od 20 (dvadeset) dana po završetku 
natječaja predati listu sa svojim ocjenama skladbi. Skladbe kojima većina 
članova dodijeli neprolaznu ocjenu, neće izboriti pravo sudjelovanja na 
"Framafestu". U slučaju mogućih nejasnoća, Organizacijski odbor može 
ponovno kontaktirati članove Povjerenstva. 
 
     Članak 35. 

1. U roku do 60 (šezdeset) dana po objavljenju rezultata, tj. do 20. srpnja, 
autori i izvođači moraju poslati završnu studijsku snimku, te njenu matricu na 
kojoj ne smiju biti snimljeni glavni i prateći vokali. 
2. Na festivalu glavni i prateći vokali nastupaju uživo. 
 
 

VI. SUDJELOVANJE 
 
     Članak 36. 
Sudjelovanje u natjecateljskom dijelu Framafesta imaju isključivo glazbene 
skupine koje djeluju unutar mjesnih bratstava Frame u Bosni i Hercegovini i 
inozemstvu. 
 
     Članak 37. 

U pratnji izvođača mogu doći članovi mjesne Frame u pratnji duhovnog 
asistenta ili druge odgovorne osobe (člana Vijeća). Članove Frame treba 
upozoriti na dolično ponašanje u duhu zajedništva, a izvođače da budu 
prikladno odjeveni na sceni. 
  
     Članak 38. 

Izvođače koji će nastupiti na Framafestu određuje stručno Povjerenstvo kojeg 
imenuje Organizacijski odbor Framafesta. 
 
     Članak 39. 

Na Framafestu može sudjelovati najviše 20 izvođača. 
 
     Članak 40. 

Izvođači se odriču svih autorskih prava u korist Framafesta. 
 
     Članak 41. 

Uz vokalno instrumentalni sastav na sceni može nastupiti i plesna skupina sa 
koreografijom. Ukupno 10 osoba na sceni. 
 
    Članak 42. 

Pobjednik Framafesta u određenoj kategoriji nema mogućnost pobijediti u istoj 
kategoriji na sljedećem Framafestu. 
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VII. STRUČNI ŽIRI 
 
     Članak 43. 

Stručni žiri se sastoji od tri (3) člana, od kojih dva člana predlaže 
Organizacijski odbor Framafesta, a jednog člana područno vijeće bratstva koje 
nije domaćin. 
 
     Članak 44. 

Stručni žiri ocjenjuje izvođače ocjenama od 1-10 .  
 
     Članak 45. 

Stručni žiri ocjenjuje natjecatelje prema sljedećim kategorijama: 
• Cjelokupni pobjednik (glazba, tekst, aranžman) 
• Tekst 
• Scenski nastup. 

 
 

VIII. PROGRAM FESTIVALA 
 
     Članak 46. 

Framafest je zamišljen kao duhovno-glazbeni susret, sastoji se od Svete Mise i 
Festivala. 
 
     Članak 47. 

Program susreta određuje Organizacijski odbor Framafesta. 
 
     Članak 48. 

Organizator je dužan osigurati generalnu probu za sve izvođače. 
 

     Članak 49. 

Generalna proba treba se održati u dvorani u kojoj se održava Framafest, a 
izvođači su dužni biti u dvorani najkasnije jedan (1) sat prije početka 
Framafesta. 
 
 

IX. NAGRADE 
 
     Članak 50. 

 Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije: 
• Cjelokupni pobjednik 
• Najbolji tekst 
• Najbolji scenski nastup 

 
     Članak 51. 

Svi natjecatelji dobivaju zahvalnice i statue za sudjelovanje. 
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X. FINANCIJE I TROŠKOVI 
 
     Članak 52. 

Framafest se financira od participacija i sponzora. 
 
     Članak 53. 

Generalnog sponzora i medijskog pokrovitelja određuje Organizacijski odbor 
Framafesta. 
 
     Članak 54. 

Organizacijski odbor Nacionalnom vijeću Frame Bosne i Hercegovine dužan je 
priložiti financijsko izvješće. 
 
 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
     Članak 55. 

Nepoštivanje stavki ovog Pravilnika za sobom povlači sankcije koje mogu biti: 
• zabrana sudjelovanja na  tri sljedeća Framafesta 
• zabrana sudjelovanja u organizaciji Framafesta 

 
     Članak 56. 

Pitanja koja nisu određena Pravilnikom, uređuje Organizacijski odbor uz 
suglasnost Nacionalnog vijeća Frame Bosne i Hercegovine. 
 
     Članak 57. 

Pravo na izmjene teksta Pravilnika ima Nacionalno vijeće Frame Bosne i 
Hercegovine. 
 
      


