Предлог

Програм рада
Дома културе „Пиво Караматијевић“
за 2018. годину

Дом културе „Пиво Караматијевић“ је у претходним годинама свог рада
организовао најважније догађаје из области културе у општини Прибој и на тај
начин он је постао чувар културног живота града. Пошто располаже знатним
просторним капацитетом ова установа културе поред својих традиционалних
манифестација и програма, омогућава и другим корисницима да своје програме
одрже у просторијама Дома културе. Тако је постао незаобилазно место у културном животу Прибоја. Дом културе узео је учешће и у техничкој реализацији
многобројних културних, спортских и школских манифестација и осталих
програма у граду и у прибојским селима. Ова установа је својим програмима
окренута промоцији културних вредности, сарадњи са локалним, националним
и регионалним уметницима, како професионалцима тако и аматерима.
Приоритет у формирању програма рада је да се омогући културни и
друштвени напредак локалне, па и шире заједнице. Друштвена мисија Дома
културе „Пиво Караматијевић“, као општинске културне установе, је да остане
незаобилазно место у културном животу свих Прибојаца. У складу с тим у 2018.
години планира се одржавање свих програма који су се већ усталили на сцени и
прешли у традиционалне, али и освежавање културне понуде. Наша намера је да
организационе и креативне способности одржимо на високом нивоу и да тако
остваримо што бољу комуникацију с публиком.
Дом културе ће наставити да пружа стручну, информативну и другу
помоћ заинтересованим институцијама, колегама, ученицима и другим. У
оквиру свог едукативно-прдагошког рада Дом културе има неколико традиционалних програма чија циљна група су ученици, на овај начин и на обострано
задовољство нашли смо додирне тачке и интерес ученика и Дома културе, што
резултира значајним посетама програмима наше установе.
Као и претходних година Дом културе уложиће велику енергију у
програме који имају караткер фестивала и манифестација, па у с кладу с тим
планирају се:
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I.

Традиционалне манифестације:

a)

46. Лимске вечери поезије

б)

40. Лимске вечери дечје поезије

в)

6. Фестивал Дани Данила Лазовића

г)

48. Општинска смотра у рецитовању

д)

9. Циклус Прибојски сликари

ђ)

27. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва

II.

Остали програми

а)

Аматерска позоришна делатност

б)

Прибојско културно лето

в)

Издавачка делатност

г)

Промоције књига и књижевне вечери

д)

Градски биоскоп

ђ)

Музичко-сценска делатност

е)

Ликовна уметност- изложбена делатност

ж)

Свечане академије поводом обележавања значајних датума

з)

Сарадња с другим културним центрима и медијима

III.

Пројекција приоритетних инвестиција

IV.

Органи и тела Дома културе
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I. ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
а) 46. Лимске вечери поезије
Дом културе организује Лимске вечери поезије још од 1969. године и
кроз све ове године постале су манифестација по којој је он и препознатљив
широм земље. Ова манифестација, као што јој и само име каже, негује песништво и то код средњошколског узраста. Ученици средњих школа кроз Лимске
вечери поезије представљају своју поезију и такмиче се са својим вршњацима, а
победник као награду добија штампање збирке поезије.
Традиционални термин резервисан за Лимске вечери поезије је децембар
месец, када ће се по 46. пут одржати ова манифестација посвећена песницима
средњошколцима са простора Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.
Ученици своје радове достављају након објављивања конкурса, који се обично
расписује с почетком нове Школске године. Циклуси од по пет песама шаљу се
под шифром, а пет најбољих има прилику да дође у Прибој у децембру и да на
сцени Дома културе казује своју поезију.
Лимске вечери поезије почињу програмом Портрет песника који се
одржава у библиотеци Машинско- електотехничке школе. Други дан Лимских
вечери поезије резервисан је за промоцију збирке песама прошлогодишњег
победника, а промоција ће се обавити у Свечаној сали Гиманазије. Истог дана у
вечерњим часовима је финално такмичење, када ће жири прогласити победника
и оне такмичаре којима је припало друго и треће место. Трећег дана учеснике
манифестације угостиће председник општине, а након тога планиран је обилазак
једног од културноисторијских споменика нашег краја.
Лимске вечери поезије акценат стављају на поезију, на писање и
афирмисање младих да се изражавају кроз писану реч, али ову манифестацију
прате и друге музичке и драмске активности. Тако сваке године у оквиру ове
манифестације Прибој посете бројни истакнути музичари и глумци из наше
земље. За ову манифестацију штампају се и Лимске песничке новине, као
специјално гласило манифестације.

б) 40. Лимске вечери дечје поезије
У 2018. години Лимске вечери дечје поезије славе јубилеј, 40 година
постојања ове манифестације посвећене дечјем песништву, из тог разлога и сам
програм манифестације биће садржајнији. Први пут ова манифестација одржана
је на први дан пролећа 1979. године и од тад па све до данас у Прибоју се
представљају млади песници, будуће велике наде песништва у нашој земљи.
Кроз дводневни програм мали песници се друже са својим вршњацима,
чији су радови од стране жирија одабрани у пет најбољих, али и са децом
домаћинима из Прибоја. Сваке године једна од основних школа из Прибоја
угости младе песнике и у сарадњи с Домом културе организује програм. На
Лимским вечерима дечје поезије традиционално борави и по један истакнути
дечји песник, Гост песник. На финалној вечери у Великој сали Дома културе
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стихове ће говорити награђени млади песници, а како традиција налаже на њој
ће учествовати и Гост песник
Жири има задатак да одабере пет најбољих циклуса песама и да додели
прву, другу и трећу награду. Поред тога биће награђене и најмаштовитија и
најведрија песма. Награде победницима обезбеђују Дом културе „Пиво
Караматијевић“, „Просветни преглед“ из Београда, „Завод за уџбенике и
наставна средства“ из Подгорице, „Змајеве дечје игре“ из Новог Сада и Основна
школа „Вук Караџић “ из Прибоја.

в)

6. Фестивал Дани Данила Лазовића

Овим фестивалом Дом културе чува сећање на доајена српског глумишта
Данила Лазовића. У протеклих пет година фестивал се трудио да заокружи
неформални едукативни процес, као и да упозна публику и госте града Прибоја
са богатом историјом нашег краја. Велика имена српског и регионалног
глумишта била су наши гости, док су бројни студенти који су били наши
такмичари низали успехе на телевизији, филму, позоришту. Акценат овог
фестивала је на такмичењу студената глуме у говорењу поезије. План Дома
културе је да и у 2018. години организује Дане Данила Лазовића по шести пут.
Дани Данила Лазовића по први пут су одржани 2013. године и тада су
трајали два дана, а сада фестивал траје четири дана. Један од програма је изложба докумената и фотографија из живота Данила Лазовића или из претходних
година фестивала, а поред тога публици се приказују филмови и представе у
којима је глумио овај наш глумац. Фестивал традиционално угошћава познате
глумце који су сарађивали с Данилом Лазовићем, који у оквиру програма
Данилу у част говоре о њему. Овај програм осмишљен је као неформалније вече
на коме се говори поезија и разговара о нашем доајену.
На такмичарској вечери фестивала учествоваће будући глумци студенти
глуме Академија уметности и факултета драмских уметности из региона. који
ће се надметати у говорењу поезије. Фестивал Дани Данила Лазовића упућује
позиве Академијама уметности и уметничким факултетима за учешће на фестивалу. Сваку Академију или уметнички факултет може представљати искључиво
један студент или студенткиња. Студенте оцењује петочлани жири јавним
оцењивањем студената. Победнику припада Повеља Данило Лазовић и новчана
награда.
Фестивал Дани Данила Лазовића расписаће и интернет конкурс у
говорењу поезије чија је идеја да афирмишемо говорење поезије међу широм
популацијом. Победник ће бити награђен новчаном наградом и учешћем на
фестивалу, у ревијалном делу програма.
Као и сваке године, фестивал “Дани Данила Лазовића” негује институцију “госта глумца” који учествује у програму фестивала. Прошле године тим
поводом Прибој је угостио Милутина Миму Караџића, а у плану је да се пракса
настави и на шестом фестивалу по реду.
Фестивал прати и штампање Билтена.
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г)

48. Општинска смотра у рецитовању

Општинска смотра рецитатора једна је од најстаријих манифестација које
организује Дом културе, а у плану је да се и ове године Смотра одржи по 48.
пут. Према пропозицијама право учешћа имају ученици основних и средњих
школа са подручја општине Прибој, који су у својим школама одабрани као
најбољи. Такмичење се одвија у три узрасне групе: млађој, средњој и старијој.
Селектор смотре одабраће по двоје најбољих у свакој узрасној групи који ће
представљати Прибој у Косјерићу на окружној смотри рецитатора.

д)

9. Циклус Прибојски сликари

Циљ овог програма је афирмација сликара из прибојског краја, и
пружање подршке локалним уметницима из области ликовне уметности. Кроз
овај циклус публици у Прибоју представили су се Дана Лончаревић, Мехмед
Хаџифејзовић, Дејан Пузовић, Синиша Павловић, Милана Мила Мојићевић,
Емина Фазлић, Немања Ђуровић и Сара Обрадовић.
Као и претходних година у плану Дома културе „Пиво Караматијевић“ је
да и ове године да подршку прибојским сликарима и да организује изложбу још
једног прибојског сликара. За потребе изложбе публиковаће се каталог.

ђ)
27.
Међурепублички
стваралаштва

фестивал

дечјег

драмског

Овај традиционални фестивал Дома културе негује дечју машту и
креативност изражену кроз позориште. Кроз овај фестивал стекао се утисак да је
деци од свих видова уметности најближа позоришна, захваљујући којој они уче
да развијају критичко суђење, однос између узрока и последице, шта је битно, а
шта споредно, и при том се играју и забављају.
Кроз тродневно такмичење деца се упознају и друже и уче како да се
креативно изражавају. Фестивал је осмишљен тако да поред такмичења шест
представа са простора Златиборског округа и севера Црне Горе има и едукативан карактер. Наиме, све представе прати селектор који након сваке одгледане
представе разговара с њеним актерима, даје им сугестије за даље естетско
усавршавање.
Представа која буде проглашена за најбољу у Златиборском округу стећи
ће право учешћа на Републичкој смотри дечјих позоришних представа. Награде
се додењују и за најбољу режију, сценографију, музику, костим, сценски говор,
као и за најбољу женску и мушку улогу и за најбољу епизодну женску и мушку
улогу. Награде и дипломе за учеснике обезбедиће Дом културе.
Фестивал поред селектора прати и Омладински жири који има задатак да
после сваке одигране представе прогласи најбољу женску и мушку улогу. Дом
културе поводом овог фестивала штампаће и посебан Билтен у којем ће се наћи
све потребне информације о овој манифестацији.
План је да се овај фестивал који има за циљ да кроз позоришну уметност
забави, едукује и оплемени одржи и у 2018. години по 27. пут.
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II. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
а)

Аматерска позоришна делатност

Позоришна делатност биће и даље отворена за нова остварења у 2018.
години. Аматерска позоришна сцена Дома културе је у 2017. години
припремила и премијерно извела представу „Генерална проба самоубиства“,
рађену по тексту Душана Ковачевића у режији Тијане Васић, а план је да се у
2018. години позоришни аматеризам и даље негује у Прибоју. Поред представа
за одрасле у Дому културе представе ствара и Мала позоришна радионица, у
којој играју и глумачки се остварују најмлађи суграђани.
Велики део позоришног програма биће допуњен и разним гостовањима
позоришних представа, како професионалних тако и аматерских. Дом културе
биће отворен за сарадњу с другим аматерским позориштима и радиће на
умрежавању аматерских позоришта.

б)

Прибојско културно лето

Прибојско културно лето организује се у сарадњи са Завичајним музејом
Прибој на више различитих локација у граду. Традиционално у оквиру
Прибојског културног лета организује се ликовни програм Штрека на пешачкој
стази изграђеној на укинутој прузи Прибој-Сарајево и у градском парку у новом
делу града. Штреком Дом културе ликовну уметност износи ван зидова
установе и иде корак ближе публици јер се ликовни радови излажу у шетачким
зонама.
У плану је да се креирају и други разноврсни програми, који ће обухватити музичку, филмску, позоришну, књижевну и сликарску уметност. Oрганизоваће се и разне радионице са децом из области глуме, плеса, сценографије, костимографије, позoришне шминке, сликарства, музике.

в)

Издавачка делатност

Издавачка делатност Дома културе последњих неколико година била је
фокусирана највише на објављивање дела из области поезије. У наредној години
планира се штампање збирке поезије победника 45. Лимских вечери поезије. У
складу с финансијским могућностима Дом културе ће издати, или помоћи при
издавању, књига прибојских аутора. Издавачка делатност биће приказана на
Сајму књига у Београду на штанду Удружених издавача Златиборског округа и
на Сајму књига у Ужицу.
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г)

Промоције књига и књижевне вечери

Овим програмом се планира одржавање књижевних вечери, трибина и
представљање књига не само прибојских писаца, него ће Дом културе угостити
и друга имена литерарне сцене Србије. Дом културе „Пиво Караматијевић“ у
2018. години промовисаће све књиге којима буде издавач или суиздавач, а међу
њима свакако и збирку поезије прошлогодишњег победника Лимских вечери
поезије. Промоција ове збирке поред Прибоја обавиће се и у родном месту
песника.
У 2018. години планирају се и едукавне литерарне радионице за младе
писце, које би окупиле уметнике из Прибоја и посредовале у размени искустава.
Током радионице учесници би кроз креативно проведено време стварали нова
дела. Радионице би се бавиле и неговањем културе лепог говора, заштитом
језика и писмености.

д)

Градски биоскоп

Пројекцијом филмова различите тематике и естетског квалитета Дом
културе одржаће традицију посета биоскопу. У биоскопу ће се приказивати и
нови 3D филмови, а у зависности од од домаће продукције биће одржане
пројекције и премијере домаћих филмова.

ђ)

Музичко-сценска делатност

Музички програм обухватио би разноврстан жанровски приступ.
Од концерата класичне музике, етно, наступа КУД-ова, представљајући како
најпознатије музичаре тако и мање познате. Дом културе у 2018. години
планира да обогати концертну понуду и да угости и професионалне, али и
аматерске музичаре. Поред озбиљне музике публици ће бити представљена и
културно-уметничка друштва, а планирано је извођење и духовне музике.
Музички програм биће усмерен на то да афирмише ауторе из наше општине,
како би се пружила прилика младима да се представе локалној публици.

е)

Ликовна уметност- изложбена делатност

У Малој сали Дома културе, која се користи као изложбени простор,
планирају се изложбе уметничких слика и фотографија прибојских уметника,
али и колективне и самосталне изложбе стваралаца из околних градова. У плану
је да у току године у галеријском простору увек буде нека поставка, или
самосталног уметника или као пратећи део неког другог програма. У складу с
тим ћемо посетиоце позоришних представа или концерата информисати и
анимирати пре и после догађаја како би издвојили још мало свог времена и
погледали већ припремљену изложбу.
Осим изложби у простору Дома културе, планиране су изложбе ликовних
радова и на различитим локацијама у граду у летњем периоду.
Дом културе покренуће и ликовне радионице кроз које би се едуковали
полазници и уз помоћ којих би надоградили своја знања и ликовно умеће.
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ж)Свечане академије поводом обележавања значајних датума
Дом културе има у плану да се у 2018. години укључи у обележавање
значајних датума и празника општине Прибој. Кроз стручну, техничку и
програмску помоћ обележиће се сви значајнији датуми и празници у општини и
биће приређене свечане академије. Као и претходних година Дом културе даће
техничку помоћ приликом одржавања спортских програма и традиционалних
народних окупљања.

з)

Сарадња с другим културним центрима и медијима

Дом култруре наставиће и у 2018. годину сарадњу с колегама који раде у
другим културним центрима широм земље, и садржаје које они креирају, попут
аматерски представа, концерата и изложби уврстиће и у свој програм. На исти
начин и представе и изложбе Дома културе биће понуђене да гостују у другим
центрима културе у Србији.
Прошле године Дом културе отпочео је сарадњу и са Аустријским
културним форумом када су организовани Дани аустријског филма. Посетиоци
су могли видети изложбу и филмски програм из Аустрије. И ове године Дом
културе биће отворен за сарадњу с амбасадама других земаља у Србији. На тај
начин грађани Прибоја моћи ће да се упознају с културним наслеђем других
земаља, да виде њихове изложбе, филмове, концерте, позоришне представе...
Посебна пажња биће усмерена на сарадњу с медијима- телевизија, радио
и штампа, што ће допринети популарисању наше средине/општине. Што се тиче
промотивних активности оне су у претходним годинама у највећој мери
обављане преко локалнх и државних медија и друштвених мрежа што ће бити
пракса и у 2018. години.
Дом културе ће наставити да пружа стручну, информативну и другу
помоћ заинтересованим институцијама, колегама, ученицима и другим. У
оквиру свог едукативно-прдагошког рада Дом културе има неколико
традиционалних програма чија циљна група су ученици, на овај начин и на
обострано задовољство нашли смо додирне тачке и интерес ученика и Дома
културе, што резултира значајним посетама програмима наше установе.

8

III. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Објекат Дома културе саграђен је 1959. године, а то је уједно и прва
наменска зграда за културу изграђена у овом крају после Другог светског рата.
Временом је кровни покривач оштећен и неопходно је извршити реконструкцију. Приликом већих падавина, обилнијих киша, дешава се да кров
прокишњава и због тога је у плану Дома културе да се инвестира у обнову
крова. Пошто је кров већ дотрајао његова замена омогућила би заштиту од
даљег оштећења зграде Дома културе до које би могло доћи услед временских
неприлика, заштиту од продора вода, такође омогућио би бољу топлотну
изолацију и заштиту и од врућине и од хладноће.
Једно од инвестиционих улагања у наредном периоду било би и
инвестирање у замену фасадне столарије и фасаде на згради Дома културе. Због
лоших изолационих својстава тренутне столарије зграда Дома културе је
енергетски неефикасна тако да би замена дотрајалих прозора и врата омогућила
уштеду енергије у дугорочном периоду и бољу енергетску ефикасност објекта.
Првобитна намена зграде Дома културе није промењена, али је временом дошло
до оштећења на згради, пропадања малтера и фасаде па би реконструкција
фасаде била потребна.

IV. ОРГАНИ И ТЕЛА ДОМА КУЛТУРЕ

Управни и Надзорни одбор састајаће се у одређеним временским
периодима током године и заузимаће ставове и доносити одлуке из своје
надлежности, које су предвиђене Статутом Дома културе.

Прибој,

Директор
Борка Пузовић

децембар 2017. године
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ПЛАН РАСХОДА
2018
ДОМ КУЛТУРЕ "ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ" ПРИБОЈ
Средства из
буџета

Средства из
Средства из
сопствен. извора осталих извора

структура Пројекција 2019 Пројекција 2020
у%

Укупно

РАСХОДИ

I

411000 ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( ЗАРАДЕ )
411111 ПЛАТА ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА
411115 ДОДАТАК ЗА МИНУЛИ РАД
412000
412111
412211
412311

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
ДОПРИНОС ЗА ПИО ПОСЛОДАВЦА
ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО ПОСЛОДАВЦА
ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ ОД ПОСЛОДАВЦА

413000
414000
415000
415112

НАКНАДА У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ
НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА

416000 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
421000
421111
421211
421311
421411
421412
421421
421511
421521

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ТЕЛЕФОН
ИНТЕРНЕТ
ПТТ
ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ
ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
422111 ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ
422121 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ
423000
423291
423419
423591

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПЕ

НАКНАДЕ ЗА УО И НАДЗ.ОДБОРЕ

3.764.565,00
3.601.160,00
163.405,00

0,00

0,00

3.764.565,00
3.601.160,00
163.405,00

1,03

3.877.501,95
3.709.194,80
168.307,15

3.993.827,01
3.820.470,64
173.356,36

673.857,00
451.748,00
193.875,00
28.234,00

0,00

0,00

673.857,00
451.748,00
193.875,00
28.234,00

1,03

694.072,71
465.300,44
199.691,25
29.081,02

714.894,89
479.259,45
205.681,99
29.953,45

0,00
0,00
48.000,00
48.000,00

0,00
32.000,00
32.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
80.000,00
80.000,00

1,03
1,03
1,03

0,00
0,00
82.400,00
82.400,00

0,00
0,00
84.872,00
84.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,03

0,00

0,00

450.000,00
25.000,00
128.000,00
190.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
32.000,00
5.000,00

100.000,00
5.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00

0,00

550.000,00
30.000,00
153.000,00
210.000,00
55.000,00
25.000,00
25.000,00
42.000,00
10.000,00

1,03

566.500,00
30.900,00
157.590,00
216.300,00
56.650,00
25.750,00
25.750,00
43.260,00
10.300,00

583.495,00
31.827,00
162.317,70
222.789,00
58.349,50
26.522,50
26.522,50
44.557,80
10.609,00

30.000,00
20.000,00
10.000,00

33.000,00
23.000,00
10.000,00

0,00

63.000,00
43.000,00
20.000,00

1,03

64.890,00

66.836,70

1753179,00
20000,00
20000,00
50000,00

125000,00
10000,00
30000,00
20000,00

0,00

1.878.179,00
30.000,00
50.000,00
70.000,00

1,03

1.934.524,37
30.900,00
51.500,00
72.100,00

1.992.560,10
31.827,00
53.045,00
74.263,00

II

2

423599 ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
423621 УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

1648179,00
15000,00

50000,00
15000,00

424000
425000
425119
425262

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

0,00
1.400.000,00
1.300.000,00
100.000,00

25000,00
100.000,00
50000,00
50000,00

0,00
0,00

25.000,00
1.500.000,00
1.350.000,00
150.000,00

426000
426111
426411
426621
426811
426919

МАТЕРИЈАЛ
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
БЕНЗИН
МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЛТУРУ
ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

125.000,00
30.000,00
10.000,00
35.000,00
30.000,00
20.000,00

125.000,00
40000,00
10000,00
35000,00
30000,00
10000,00

0,00

463000
465000
472000
472713
482000
512000
512211
512221
512631

НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ
АКАДЕМСКЕ НАГРАДЕ
УЧЕНИЧКЕ НАГРАДЕ
ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ

1.000,00
454.399,00
0,00

0,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
УСЛУГЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЂАВАЊЕ И ОПРАВКУ
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ

1.698.179,00
30.000,00

1.749.124,37
30.900,00

1.801.598,10
31.827,00

1,03
1,03

25.750,00
1.545.000,00
1.390.500,00
154.500,00

26.522,50
1.591.350,00
1.432.215,00
159.135,00

250.000,00
70.000,00
20.000,00
70.000,00
60.000,00
30.000,00

1,03

257.500,00
72.100,00
20.600,00
72.100,00
61.800,00
30.900,00

265.225,00
74.263,00
21.218,00
74.263,00
63.654,00
31.827,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
454.399,00
25.000,00

1,03
1,03
1,03

1.030,00
468.030,97
25.750,00

1.060,90
482.071,90
26.522,50

0,00
0,00

285.000,00
250.000,00
30.000,00
90.000,00
130.000,00

1,03
1,03

293.550,00
257.500,00
30.900,00
92.700,00
133.900,00

302.356,50
265.225,00
31.827,00
95.481,00
137.917,00

275000,00
150.000,00
20.000,00
50.000,00
80.000,00

25000,00
25000,00
10000,00
100.000,00
10000,00
40000,00
50000,00

9.125.000,00

675.000,00

0,00

9.800.000,00

1,03

9.991.000,00

10.290.730,00

85000,00
350000,00
80000,00
515000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

85.000,00
350.000,00
80.000,00
515.000,00

1,03
1,03
1,03
1,03

87.550,00
360.500,00
82.400,00
530.450,00

90.176,50
371.315,00
84.872,00
546.363,50

55000,00
350.000,00
30.000,00
435.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

55.000,00
350.000,00
30.000,00
435.000,00

1,03
1,03
1,03
1,03

56.650,00
360.500,00
30.900,00
448.050,00

58.349,50
371.315,00
31.827,00
461.491,50

500.000,00
540.000,00
65.000,00
1.105.000,00
МЕЂУРЕПУБЛИЧКА СМОТРА ДЕЧЈЕГ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА
423911 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
100.000,00
424221 СПЕЦИЈАЛИЗ.УСЛУГЕ У КУЛТУРИ
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

500.000,00
540.000,00
65.000,00
1.105.000,00

1,03
1,03
1,03
1,03

515.000,00
556.200,00
66.950,00
1.138.150,00

530.450,00
572.886,00
68.958,50
1.172.294,50

0,00

0,00

100.000,00
100.000,00

1,03

103.000,00
103.000,00

106.090,00
106.090,00

УКУПНИ ТРОШКОВИ
ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ СТВАРАЛАШТВУ
ЛИМСКЕ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ
423911 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
424221 СПЕЦИЈАЛИЗ.УСЛУГЕ У КУЛТУРИ
426000 МАТЕРИЈАЛ
2
423911
424221
426000

ЛИМСКЕ ВЕЧЕРИ ДЕЧЈЕ ПОЕЗИЈЕ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗ.УСЛУГЕ У КУЛТУРИ
МАТЕРИЈАЛ

2
423911
424221
426000

ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗ.УСЛУГЕ У КУЛТУРИ
МАТЕРИЈАЛ

426000 МАТЕРИЈАЛ

2 ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
426000 МАТЕРИЈАЛ

2
423911
424221
426000

2

ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗ.УСЛУГЕ У КУЛТУРИ
МАТЕРИЈАЛ

35.000,00
235.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35.000,00
235.000,00
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ОСТАЛИ ПРОГРАМИ У КУЛТУРИ (ИЗЛОЖБЕ,
ИЗДАВАЊЕ И ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА, КУЛТУРНО ЛЕТО)

423911 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
426621 МАТЕРИЈАЛ

ПРИБОЈ,ДЕЦЕМБАР 2017.

ДИРЕКТОР
БОРКА ПУЗОВИЋ

