
ПРЕДЛОГ 

 

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 15. став 1. тачка 4. Статута општине Велико Градиште („Сл. 

гласник општине Велико Градиште, бр. 2/2019), на предлог Општинског већа,  
 Скупштина општине Велико Градиште на својој .-ој седници одржаној дана 2019. године, доноси 
 

 

ОДЛУКА  

О  

ОРГАНИЗОВАЊУ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА 

,,ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ” 

 У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 

У циљу чувања сећања на личност и дело родоначелника српске народне музике Властимира Павловића 

Царевца, рођеног у селу Царевац, у општини Велико Градиште, од 1995. године организује се Музички 

фестивал ,,Царевчеви дани”. 
 

Члан 2. 
 

Фестивал је уметничко репрезентативно музичка манифестација  са основним задатком да негује наш 

виолински подмладак, а кроз такмичење виолиниста народне музике. 

Поред такмичења виолиниста, у оквиру музичког фестивала “Царевчеви дани”, може да се организује и 

такмичење певача народне музике, као и такмичење на другим музичким иструментима,, а  и пратећи 

садржаји Фестивала - у виду концерата других музичких жанрова, затим изложбе, трибине, фолклорне 

вечери, мултимедијални пројекти, симпозијуми, округли столови, музички кампови, концерти музичких 

школа, рецитали и друго. 
Неки сегменти Фестивала могу да се одрже и у другим градовима Србије (гостовања наших победника), као 

и у иностранству, са акцентом на нашој дијаспори. 

 

Члан 3. 
 

Музички фестивал ,,Царевчеви дани” организује се сваке године у месецу јулу у Великом Градишту, као и у 

селу Царевац.  
Средства за финансирање Фестивала обезбеђују се буџетом  општине, средствима Министарства културе и 

информисања, донацијама и из других извора. 
 

 

II ОРГАНИ МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА “ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“ 
 

Члан 4.  

 

Oргани музичког фестивала ,,Царевчеви дани‘‘ су Организациони одбор  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. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР  МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА “ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“ 
 

Члан 5. 

 

Највиши орган музичког фестивала ,,Царевчеви дани‘‘ је  Организациони одбор, који има до 10 чланова, а 

именује га Председник општине Велико Градиште. 
Председник општине је, по функцији, председник организационог одбора  музичког фестивала „Царевчеви 

дани“. 
Чланови организационог одбора 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 Организационог 

одбора музичког фестивала „Царевчеви дани“. 

Директор Културног центра је, по функцији, члан Организационог одбора. 

Чланови Организационог одбора  музичког фестивала „Царевчеви дани“ се бирају на мандат од четири 

године. 

Председник и чланови Организационог одбора музичког фестивала „Царевчеви дани“ немају право на 

накнаду за свој рад. 
 

Члан 6. 
 

Задаци Организационог одбора музичког фестивала „Царевчеви дани“ су: 

- да утврди Програм фестивала, за сваку годину, на основу предлога Уметничког савета; 
- да се брине о свим сегментима припреме и одвијања Фестивала; 
- да се стара се о обезбеђивању финасијских средстава, као и обезбеђивању свих неопходних услова за 

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

Уметничког; савета, са РТС-ом-Радио Београд и Телевизија Београд, као и са бројним штампаним и 

електронским медијима; 
- да именује Уметничког директора на предлог радне групе Организационог одбора; 
- да именује чланове Стручног жирија на предлог Уметничког директора; 
- да сваке године донесе све неопходне  пратеће прописе у вези са организацијом Фестивала. 

 

 

УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР 
 

Члан 7. 
 

Уметнички директор је водећа уметничка личност Фестивала. 

Уметничког дирекора предлаже Организациони одбор фестивала.  

Уметнички директор је особа са изузетним уметничким кредибилитетом, великим знањем и искуством у 

свету музике, посебно народне музике. 

Накнада за рад Уметничког директора утврђује се Програмом фестивала. 

Мандат уметничког директора траје 4 године и нема ограничења у реизбору. 

 

 

УМЕТНИЧКИ САВЕТ 
 

Члан 8. 
 

Највиши стручни орган Фестивала је Уметнички савет, који има  до 7 чланова, а чине га угледни музички 

стручњаци, медијски посленици и истакнути културни радници.  
Уметнички савет има саветодавну и консултативну функцију по свим уметничким питањима. 
Уметничким саветом председава председник, кога бирају чланови Уметничког савета међу собом. 



Право на накнаду и висина накнаде председника и чланова Уметничког савета уређује се Програмом 

фестивала.  

Чланови Уметничког савета  музичког фестивала „Царевчеви дани“ бирају се на мандат од четири године, 

са могућношћу обнове још једног мандата. 

 

Члан 9. 

 
Задаци Уметничког савета су: 

- да утврђује Правила фестивала и пропозиције  такмичења. као и  правила и пропозиције  учестовања у 

ЛАНАМ-у; 

- да припрема предлог Програма фестивала; 

- да предлаже Уметничког дирекотора фестивала; 

- да oдлучује о свим уметничким питањима фестивала; 

- да координира свј рад са ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“, Организационим одбором 

фестивала, РТС-ом и  другим установама укљученим у организацију фестивала.  

 

 

 

Члан 10. 

 
Задаци Уметничког директора су: 

- да предложи чланове Уметничког савета и председника Савета;  

- да предлаже чланове стручног жирија; 

- да преставља Фестивал у јавности, уз Уметички савет фестивала и ЈУ Културни центар „Властимир 

Павловић Царевац“; 

- да сваке године унапређује концепт Фестивала у сарадњи са Уметничким саветом; 

- да се aнгажује у тражењу и одабиру виолиниста и певача за фестивал; 

- да сугерише промотивне активности у вези са Фестивалом; 

- да сарађује са Организационим одбором; 

- координира рад Савета са РТС-ом и другм медијима; 

По функцији, Уметнички директор је члан Уметничког савета. 

 
СТРУЧНИ ЖИРИ 

 

Члан 11. 
 

Стручни жири такмичења се састоји од најмање три члана, од којих је бар један истакнути виолиниста (за 

такмичење виолиниста), или признати певач (за такмичење певача).  

Чланови Стручног жирија међу собом бирају председника Стручног жирија. 

Одлуке Стручног жирија су коначне. 

Ближи услови за рад  Стручног жирија, утврђују се Пропозицијама фестивала.  

 Право на накнаду, односно висина исте за рад Стручног жирија утврђују се Програмом фестивала. 

 У оквиру музичког фестивала организује се и Летња Академија Народне Музике (ЛАНАМ) на којој 

заинтересовани кандидати  усавршавају своје умеће у интерпретацији народне музике, а припремају се за 

финално вече фестивала. 
По правилу, учешеће виолиниста  на ЛАНАМУ је бесплатно, али је број учесника лимитиран.  

Уколико је број пријављених кандидата већи од броја  који финансирају донатори, кандидати ће бити 

примљени  у програм, али ће плаћати цену наставе и боравка. 
Уколико се, у оквиру ЛАНАМА, припремају и певачи народне музике , они сами сносе трошкове  наставе и 

боравка. 
О пријему и виолиниста и певача на ЛАНАМ одлучује уметнички директор Фестивала, а ко ће од полазника 

ЛАНАМА, у дисциплини виолине и певања, учествовати у финалној вечери, одлучује стручни водитељ 

ЛАНАМА. 



По одслушаном ЛАНАМУ, сви полазници (чак и они који нису пуштени у финално вече), добијају 

одговарајуће Сертификат ЛАНАМА. 
 

 

III ОБАВЕЗЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
 

      Члан 12. 

 

ЈУ Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' из Великог Градишта  врши административне послове 

за потребе Организационог одбора и Уметничког савета.  

ЈУ Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' из Великог Градишта презентује предлог Програма 

фестивала Организационом одбору фестивала. 

ЈУ Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' из Великог Градишта  активно сарађује са 

Организационим одбором и Уметничким  саветом музичког фестивала ''Царевчеви дани'' у доношењу свих 

неопходних пратећих прописа у вези са организацијом Фестивала и награђивањем победника, дајући 

мишљења, предлоге, сугестије и др. 

По функцији, директор Културног центра је члан Организационог обора. 

 

 

 

IV НАГРАЂИВАЊЕ ПОБЕДНИКА 
 

       Члан 13. 

 

Победници фестивала се награђују према предлогу стручног жирија и у складу са фондом награда утврђеним 

програмом фестивала. 

 

V ОБАВЕЗЕ ЛАУРЕАТА НАКОН ФЕСТИВАЛА 

 

       Члан 14. 
 

Лауреати такмичења обавезни су да се одазивају на позиве Уметничког савета и да наступају на концертима 

који промовишу ову манифестацију. 

Изузетно, из оправданих разлога, Уметнички савет их може ослободити ове обавезе. 
Лауреати у дисциплинама виолина и певање по позиву  Уметничког 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, Уметнички савет музичког фестивала „Царевчеви дани“ их може 

ослободити ове обавезе. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“. 
 

 

Члан 16. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању Музичког фестивала „Царевчеви 

дани“ број 2/2019 коју је донела Скупштина општине Велико Градиште. 

 

 



Образложење 

 

  

Од оснивања Музичког фестивала“ Царевчеви дани“ 1995 године прошло је четврт века. За то време фестивал 

се развијао, добијао на својој кредибилности и сврстао се, раме уз раме, уз фестива“Мокрањчеви дани“у 

Неготину, који чува успомену на родоначелника српке класичне музике. Сасвим је разумљиво да се фестивал, 

током година мењао, да су се правила унапређивала, да су се делатнбости манифестације шириле, па је било 

нормално да се и нормативна акта, донета при оснивању фестивала, унапреде и иновирају.  

Одлука која је пред вама представља најновију варијанту правила нашег фестивала и проистекла је из 

осведочене праксе. Овај акт ће и надаље бити подложан унапређивању, а сада вас молимо да га усвојите и да 

омогућите рад јубиларном, 25. Музичком фестивалу „Царевчеви дани“. 

Организационом одбору Фестивала „Царевчеви дани“ је дата широка аутономија у раду и доношењу одлука 

у вези с организовањем Фестивала и одређивању награда, а у складу с обезбеђеним новчаним средствима,  

а Уметничком савету је дато још шире овлашћење да сваке године уреди и унапреди пропозиције такмичења. 

Сматрамо да ће се оваквом одлуком додатно унапредити организација овог музичког фестивала и да су многе 

препреке и недоумице из ранијих одлука уклоњене. 

Из напред изнетог, сматрамо да би Скупштина општине Велико Градиште требало да усвоји овако 

предложену Одлуку. 

 

Број: /2019-01-1 
 

Предлагач: Општинско веће 




