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На основу члана члана 76. Закона о култури ( „Сл. гласник РС, бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), члана 62. Статута општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 10/2017 – пречишћен текст), у складу са Одлуком о буџету
општине Варварин за 2019.годину и чланом 2. став 3. Правилника о критеријумима за
расподелу средстава за манифестације, програме и активности од интереса за општину
Варварин у области културе број 644-2/2018-III од 15.01.2018.године,
Општинско веће општине Варварин на 55. седници одржаној дана
25.12.2018.године, доноси

ОДЛУКУ
О КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.
Културне манифестације и активности од општег интереса за општину
Варварин за 2019. годину су:
р/б
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Назив манифестације - активности
Божићне и Ускршње манифестације
Етно фестивал
Завршна приредба сусрета села
Аматерско позориште
Топличин шешир
Општинско и Окружно такмичење рецитатора
Изложбе, приредбе, позоришне представе
Ликовна колонија
Културно лето Темнићки натпис
Литерарно ликовни конкурс Мост
Литерарно ликовни конкурс у част дана Општине
Читалачки дневник
Школа говора и глуме
Меморијална колонија карикатуриста „Међедов ћеиф“
На извору крај киселе воде
Међуокружна смотра фолклора
Братски сусрети МЗ Дуго поље и МЗ Орашје
Братски сусрети МЗ Луг и МЗ Доњи Катун
Купусијада
Окружно такмичење села Расинског округа
Бошњанијада
Дани Драгића Јоксимовића
Братски сусрети МЗ Пећиград и МЗ Бачина
Богојављенско пливање за часни крст
Моравске вечери
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Члан 2.
Организатор манифестација и активности набројаних у члану 1. ове одлуке је
Општинска библиотека општине Варварин.
Члан 3.
На основу Одлуке о буџету општине Варварин за 2019. годину, средства за
реализацију културних манифестација и активности од општег интереса за 2019. годину
из члана 1. ове одлуке се финанасирају из буџета општине са раздела 5 а по
Програмским активностима од 1 до 25; функционална класификација 820 по
апропријацијама набројаним од броја 128 до броја 131, изузев апропријације под
редним бројем 131 „Активности Културно – уметничких друштава“ за коју се износ од
800.000,00 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 2.200.000,00 динара.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на интернет
страници општине Варварин www.varvarin.org.rs .
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