СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХV

15.01.2018.године

БРОЈ 1

ВАРВАРИН

Лист излази према потреби
Годишња претплата 300 дин.
Цена овог броја 30 дин.
Рок за рекламацију 10 дана

1.
На основу члана члана 76. Закона о култури; Одлуке о буџету општине Варварин за
2018. годину бр.401-110/2017 („Сл. лист општине Варварин“) и члана 2. став 3. Правилника о
критеријумима за расподелу средстава за манифестације, програме и активности од интереса
за општину Варварин у области културе, Општинско веће општине Варварин, дана 15. јануара
2018.године доноси:
ОДЛУКУ
О КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
ВАРВАРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Културне манифестације и активности од општег интереса за општину Варварин за
2018. годину су:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назив манифестације - активности
Дочек Православне (Српске) Нове године
Завршна приредба Сусрета села
Песнички маратон – Јухорско око
Топличин шешир
Аматерско позориште
Окружно и Општинско такмичење рецитатора
Концерти, приредбе, позоришне представе
Ликовна колонија
Културно лето Темнићки натпис
Поведи коло делијо
Моравске вечери
На извору крај киселе воде

Страна 2 број 1.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Међуокружна смотра фолклора
Братски сусрети МЗ Орашје са Републиком Српском и Mакедонијом
Пливање за часни крст
Бошњанијада
Братски сусрети МЗ Доњи Катун и МЗ Луг
Литерарно-ликовни конкурс МОСТ
Литерарно-ликовни конкурс у час Дана општине
Етно фестивал за Дан општине
Читалачки дневник
Школа говора и глума
Дани Драгића Јоксимовића
Меморијална колонија карикатуриста Међедов ћеиф
Концертни програм у част Дана Општине

Члан 2.
Организатор манифестација и активности набријаних у члану 1. ове Одлуке је
Општинска библиотека општине Варварин.
Члан 3.
На основу Одлуке о буџету општине Варварин за 2018. годину бр.401-110/2017 („Сл.
лист општине Варварин“), средства за реализацију културних манифестација и активности од
општег интереса за 2018. годину из члана 1. ове Одлуке се се финанасирају из буџета општине
са раздела 5.02 а по Програмским активностима од 1 до 26; функционална класификација 820
по апропријацијама набројаним од броја 130 до броја 194, изузев апропријације под редним
бројем 153 „Актиности Културно – уметничких друштава“ за коју се износ од 500.000,00
динара финансира конкурсом на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава
за манифестације, програме и активности за општину Варварин у области културе.
Члан 4.
Укупно за активности и манифестације из члана 1. ове одлуке планирана су средства у
износу од 2.100.000,00 динара.
Члан 5.
Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине
Варварин.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Број: 644-1/2018 – III од 15.01.2018.године

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Војкан Павић инж.геодезије, с.р.
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1.
На основу члана 76. Закона у култури („Сл. Гласник РС“,бр. 72/09), члана 62. Статута
општине Варварин, („Службени лист општине Варварин“, број 10/2017 – пречишћен текст),
Општинско веће на седници одржаној 15.01.2017 године донело је

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ,
ПРОГРАМЕ И АКТИВНОСТИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми и начин за расподелу средстава за
финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација и
активности и програма од интереса за општину Варварин (у дањем тексту:активности).
Члан 2.
Финансирање и суфинансирање активности културно-уметничких друштава врши се
на основу Конкурса који расписује Општинско веће општине Варварин.
Остале програмске активности у области културе финансирају се до износа
предвиђеног Одлуком о буџету за текућу годину.
Општинско веће донеће одлуку о културним манифестацијама од општег интереса за
општину Варварин за сваку календарску годину.
Члан 3.
Конкурс се расписује најкасније до 31.01.текуће године.
Конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Варварин и на огласној
табли Општинске управе општине Варварин.

1.
2.
3.
4.





Члан 4.
Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће услове:
Да су субјекти у култури у смислу чл. 21. Закона у култури;
Да програм или активност за коју се конкурише мора бити искључиво из области
културе и уметности;
Да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом;
Конкурсна документација мора да садржи опис активности, реалан и одржив
финансијски план и неопходну документацију:
Оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
Фотокопију Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
Фотокопију Потврде о пореском идентификационом броју;
Званични доказ о рачуну у банци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

Члан 5.
Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по Конкурсу су:
 циљ активности културно-уметничких друштава
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значај активности (локални, регионални, међународни)
број учесника
континуитет активности
остварне награде и признања.

Члан 6.
Општинско веће општине Варварин ће формирати Комисију за обраду конкурсне
документације пристигле по расписаном конкурсу и избор активности.
Задатак Комисије је да прегледа конкурсну документацију и да на основу критеријума
из члана 5. донесе одлуку о избору и расподели средстава за финансирање и суфинансирање
активности.
Комисија ће одлуку из става 2. овог члана доставити Општинском већу ради давања
сагласности.
Члан 7.
Комисију из става 1. члана 6. овог Правилника именује Општинско веће општине
Варварин.
Комисију чине три члана и три заменика који се бирају из реда угледних и
афирмисаних личности из области заштите културног наслеђа.
Чланови и заменици чланова Комисије се бирају на период од три године.
Члан 8.
Директор Општинске библиотеке са изабраним подносиоцима активности закључује
уговоре о њиховом финансирању, односно суфинансирању активности.
Члан 9.
Изабрани подносиоци пријаве су дужни да поднесу извештај о реализацији активности,
у сладу са чл.78. Закона у култури и да изврше повраћај неутрошених средстава на рачун
уплатиоца средстава.
Извештаје доставити рачуноводственој служби Општинске библиотеке општине
Варварин која ће исте објединити након утврдјеног наменског утрошка средстава и исти
проследити општинском већу на усвајање.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном листу
општине Варварин и на интернет страници општине Варварин.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Број: 644-2/2018 – III од 15.01.2018.године

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Војкан Павић инж.геодезије, с.р.
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ИЗДАВАЧ:

Општинска упрaва, Трг Мирка Томића бр.5
Телефон: 037/787-171
Жиро-рачун број 840-98640-58

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин

