
1 
 

        На основу члана 64. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине 

Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 40/2020 ), у складу са Одлуком о 

буџету општине Варварин за 2022.годину ( ''Службени лист општине Варварин“, број 

20/2021 и 19/2022) и Одлуком о културним манифестацијама и активностима од општег 

интереса за општину Варварин за 2022. годину, број 644-7/2022-III од  

21.07.2022.године,  сагласно члану 2. став 1. Правилника о критеријумима за расподелу 

средстава за манифестације, програме и активности од интереса за општину Варварин у 

области културе, број 644-4/2022-III од  21.07.2022.године,   

Општинско веће општине Варварин на 40. седници одржаној дана 

21.07.2022.године,  расписује: 

 

 

   ЈАВНИ     КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

АКТИВНОСТИ  КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

I 

Расписује се Конкурс за финансирање и суфинансирање културно - уметничких 

друштава из буџета општине Варварин  за 2022.годину. 

 Сходно члану 4. Одлуке о културним манифестацијама и активностима од 

општег интереса за општину Варварин за 2022. годину, број 644-7/2022-III од  

21.07.2022.године, опредељеним износом од 500.000,00 динара за  

„Активности Културно – уметничких друштава“  реализују се активности 

КУД-ова сагласно Правилнику о критеријумима за расподелу средстава за 

манифестације, програме и активности од интереса за општину Варварин у 

области културе, број 644-4/2022-III од 21.07.2022.године,  средствима 

планираним Одлуком о буџету општине Варварин за 2022.годину (''Службени 

лист општине Варварин“, број 20/2021 и 19/2022), у оквиру Раздела 5, Функц. 

клас. 820 Услуге културе, Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА, Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва, економска класификација 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА. 

 

II 

Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће 

услове: 

1. да су субјекти у култури у смислу чл. 21. Закона о култури ( „Сл.гласник РС“, 

број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) 

2. да програм или пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области 

културе и уметности 

3. да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом 
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4. конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, 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 

 званичан доказ о рачуну у банци 

  

III 

 

Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по Конкурсу су: 

 циљ манифестације, програма 

 значај програма (локални, регионални, међународни) 

 број учесника 

 континуитет активности 

 остварене награде и признања 

 

IV 

Конкурс је отворен од  22.07.2022. године до 29.07. 2022. године и објављује се 

на званичној интернет страници општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs. 

V 

 

            Са подносиоцима изабраних пројеката и програма по овом конкурсу  

председник Општине Варварин  закључује уговоре о њиховом финансирању, односно 

суфинансирању активности. 

 Изабрани подносиоци пријаве су дужни да поднесу извештај о реализацији 

активности, у сладу са чланом 78. Закона у култури и да изврше повраћај неутрошених 

средстава на рачун уплатиоца средстава сходно законским одредбама. 

 По завршетку активности, а најкасније до 25. децембра текуће године извештаје 

доставити комисији за правдање средстава, а која ће исте објединити након утврђеног 

наменског утрошка средстава и исти проследити Општинском већу на усвајање. 

 

VI 

                                                                       

Пријаве на конкурс  подносе се непосредно или путем поште на адресу: 

 Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 38 37260 Варварин  

у затвореној коверти, са назнаком – 

 Комисија  за обраду конкурсне документације 

 и правдање средстава  

                                      - ПРИЈАВА НА КОНКУРС -  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

АКТИВНОСТИ  КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

http://www.varvarin.ls.gov.rs/
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Конкурсна документација може се преузети са сајта општине Варварин или 

непосредним преузимањем у услужном центру  Општинске управе Варварин сваког 

радног дана у периоду од 07-15 часова. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће бити разматране. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Број: 644-5/2022-III од 21.07.2022.године 

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                 Виолета Лутовац Ђурђевић, доктор медицине  

 


