
  
 
На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- 

др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 18. став 1. тачка 19. Статута општине Велико Градиште („Сл. 
гласник општине Велико Градиште, бр. 5/2018-пречишћен текст), на предлог Општинског већа,  

 Скупштина општине Велико Градиште на својој 22.-ој седници одржаној дана 18.02.2019. године, доноси 
 

 
ОДЛУКУ  

О  
ОРГАНИЗОВАЊУ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА 

,,ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ” 
 У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
У циљу очувања сећања на личност и дело композитора и извођача српске народне музике Властимира 
Павловића Царевца, рођеног у селу Царевац, у општини Велико Градиште, од 1995. године се организује 
Музички фестивал ,,Царевчеви дани”. 
 

Члан 2. 
Фестивал је уметничко – музичка манифестација  са основним задатком да негује наш виолински подмаладак, а 
кроз специфично такмичење виолиниста народне музике. 
Поред такмичења виолиниста, Савет музичког фестивала “Царевчеви дани” може да организује и такмичење 
певача народне музике, као и такмичење на другим музичким иструментима.  
Савет музичког фестивала ‘‘Царевчеви дани‘‘ може одлучити да организује и пратећи садржај Фестивала, у виду 
концерата других музичких жанрова, као и изложбе, трибине, фолклорне вечери, мултимедијалнe пројектe, 
симпозијума, округлe столовe, музичкe камповe, концертe музичких школа, рециталe и друго. 
Неки сегменти Фестивала могу да се одрже и у другим градовима Србије (гостовања наших победника), као и у 
иностранству – у нашој дијаспори. 
 

Члан 3. 
Музички фестивал ,,Царевчеви дани” организује се сваке године у јулу у Великом Градишту, као и у селу 
Царевац.  
Средства за финансирање Фестивала обезбеђују се буџетом  општине, донацијама и из других извора. 
 

 
II ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА “ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“ 

 
Члан 4.  

Oргани музичког фестивала ,,Царевчеви дани‘‘ су Савет музичког фестивала “Царевчеви дани“, Уметнички савет, 
Уметнички директор и Стручни жири. 
Програмом, односно Правилима фестивала могу се увести и посебни органи, за одређене сегменте фестивала. 
 

 
САВЕТ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА “ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“ 

 
Члан 5. 

Највиши орган музичког фестивала ,,Царевчеви дани‘‘, је  Савет музичког фестивала “Царевчеви дани“ , који има 
до 10 чланова, а именује га Председник општине Велико Градиште. 
Председник Општине је, по функцији, председник Савета музичког фестивала „Царевчеви дани“. 
Чланови Савета музичког фестивала „Царевчеви дани“ бирају се из редова културних радника, угледних 
привредника, донатора фестивала и других лица заинтересованих за културу и успех Фестивала. 



Председници месних заједница Царевац и Великог Градишта су, по функцији, чланови Савета музичког 
фестивала „Царевчеви дани“. 
Чланови Савета музичког фестивала „Царевчеви дани“ се бирају на мандат од четири године. 
Председник и чланови Савета музичког фестивала „Царевчеви дани“ немају право на накнаду за свој рад. 

 
Члан 6. 

Задаци Савета музичког фестивала „Царевчеви дани“ су да: 
- утврди Програм и Правила фестивала, за сваку годину, на основу предлога ЈУ Културни центар 

''Властимир Павловић Царевац'' из Великог Градишта; 
- се брине о свим сегментима припреме и одвијања Фестивала; 
- се стара се о обезбеђивању финасијских средстава, као и обезбеђивању свих неопходних услова за 

одржавање Фестивала; 
- активно сарађује са Културним центром, Уметничким директором Фестивала, председником Уметничког 

савета, са РТС-ом-радио Београд и телевизија Београд, као и са бројним писаним и електронским 
медијима; 

- сваке године разрешава, односно именује Уметнички савет; 
- сваке године разрешава, односно именује Уметничког директора; 
- сваке године разрешава, односно именује чланове Стручног жирија; 
- сваке године донесе све неопходне  пратеће прописе у вези са организацијом Фестивала и награђивањем 

победника у сарадњи са ЈУ Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' из Великог Градишта. 
 
 

УМЕТНИЧКИ САВЕТ 
 

Члан 7. 
Највиши стручни орган Фестивала је Уметнички савет, који има 7 чланова, а чине га угледни музички стручњаци, 
медијски посленици и истакнути културни радници.  
Уметнички савет има саветодавну и консултативну функцију по свим уметничим питањима. 
Уметничким саветом председава председник, кога бирају чланови Уметничког савета међу собом. 
Уметнички савет сваке године утврђује пропозиције такмичења. 
Право на накнаду и висина накнаде председника и чланова Уметничког савета уређује се Програмом фестивала.  
 

УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР 
 

Члан 8. 
Уметнички директор је водећа уметничка личност Фестивала. 
Ближи услови за именовање Уметничког директора, као и право на накнаду, односно висина исте за рад 
садржани су у Програму фестивала. 
 

СТРУЧНИ ЖИРИ 
 

Члан 9. 
Стручни жири такмичења се састоји од најмање три члана. 
Чланови Стручног жирија међу собом бирају председника Стручног жирија. 
Одлуке Стручног жирија су коначне. 
Ближи услови за именовање Стручног жирија, као и право на накнаду, односно висина исте за рад Стручног 
жирија садржани су у Програму фестивала. 
 

III ОБАВЕЗЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
 

      Члан 10. 
ЈУ Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' из Великог Градишта сваке године изађује предлоге 
Програма и Правила музичког фестивала ''Царевчеви дани'' који су у складу с средствима обезбеђеним за 
финансирање фестивала и исте доставља Савету музичког фестивала ''Царевчеви дани''. 



ЈУ Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' из Великог Градишта активно сарађује са Саветом музичког 
фестивала ''Царевчеви дани'' у доношењу свих неопходних пратећих прописа у вези са организацијом Фестивала 
и награђивањем победника, дајући мишљења, предлоге и др. 
 

IV НАГРАЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА 
 

       Члан 11. 
Савет музичког фестивала „Царевчеви дани“ на основу оцене Стручног жирија награђује победника виолинисту. 
 
 

V ОБАВЕЗЕ ЛАУРЕАТА НАКОН ФЕСТИВАЛА 
 

       Члан 12. 
Лауреати такмичења обавезни су да се одазивају на позиве Савета музичког фестивала „Царевчеви дани“ и да 
наступају на концертима који промовишу ову манифестацију. 
Изузетно, из оправданих разлога, Савет музичког фестивала „Царевчеви дани“ их може ослободити ове обавезе. 
Лауреати у дисциплинама виолина и певање, ако је исто било организовано, по позиву Савета музичког 
фестивала „Царевчеви дани“ имају обавезу да, уз Народни оркестар РТС-а, без надокнаде направе тонске снимке 
у студију Радио Београда.  
Изузетно, из оправданих разлога, Савет музичког фестивала „Царевчеви дани“ их може ослободити ове обавезе. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“. 
 

Члан 14. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Музичког фестивала „Царевчеви дани“ 
број 644-3/2005-01 од 30.05.2005. године коју је донела Скупштина општине Велико Градиште. 
 
 
 
Број: 644-3/2019-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 

                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                                                                                                                             Браниславка Шуловић,с.р. 
               
 
 


