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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
( ПРАВНИ ОСНОВ И ПРОПИСИ ПРЕМА КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ПОСЛОВАЊЕ
И ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ )
-Статут Установе Центар за културу Пожаревац.
-Закон о култури (СЛ. гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011).
-Посебни колективни уговор за делатност културе (ПКУ-2).
-Закон о раду.
-Правилник о организацији и систематизацији радних места .
-Закон о буџетском систему.
-Закон о Јавним службама.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
УВОД
Центар за културу Пожаревац, основан је 1978. године. После две
реорганизације (формирање Сложене радне организације која се састојала из свих
установа културе, а затим и њихово раздруживање почетком деведесетих) реоснован је
30. 06. 2001.године, издвајањем из Културно-спортског центра, после краћег периода
такве форме делатности. Оснивач ЦЗК је локална самоуправа, тј. Град Пожаревац.
Средства за финансирање Центра за културу Пожаревац, углавном се обезбеђују из
буџета града Пожаревца (члан 10. Закона о култури), као и из прихода остварених
обављањем делатности, закупа, донација, спонзорства, и на други начин у складу са
Законом, а одређени пројекти тј.културни програми се суфинансирају од стране
Министарства културе и информисања.
Само функционисање Центра за културу, зависи од средстава додељених
буџетом за сваку годину, сопствених средстава, као и од средстава за пројекте које
одобри и прихвати Министарство културе, информатике и информатичког друштва
Републике Србије. Висину средстава за финансирање утврђује оснивач, на основу
Стратешког плана и предложеног Годишњег програма рада и усвојених Финансијских
планова.
Предлог годишњег програма рада, доставља се Оснивачу, најкасније до
20. 07. за наредну годину, у складу са Законом о култури.
Предлог Плана и програма рада садржи посебно исказане потребе за
финансирање програмских активности, као и потребе текућих расхода и издатака.
Центар за културу Пожаревац, највећа је организациона целина у граду
Пожаревацу; једина је оспособљена установа културе за сопствену продукцију
програма. Искусан, школован и оспособљен колектив чине стратешку основицу за
извршење и најсложенијих сценских и културно-уметничких захтева. Техничка
опремљеност га додатно чини кључним елементом свих програма из области културе,
уметности, или било ког јавног окупљања у граду Пожаревцу и његовој најширој
околини. Установа пружа широки спектар услуга, почевши од позоришних представа и
концерата, јавних скупова, конгреса, научних симпозијума, пригодних академија, преко
организовања изложби до организације школица, радионица, трибина, издаваштва и
других садржаја из различитих области дифузије културе.
Програм рада Центра за културу Пожаревац , поред редовног програма
који планирају уредници и организатори i којим непосредно конкуришу на тржишту
културне понуде , у свом опису активности има и посебну област коју чини аматерско
културно-уметничко стваралаштво. Активни су позориште, фолклор, музички (рок
концерти) и омладински програми, а обновљени су: сликарство, књижевни живот као и
сарадња са школском омладином, балетским и плесним клубовима. И ти програми,
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својом финализацијом, доспевају пред публику и постају предмет интересовања
конзумената.
Мисија Центра за културу Пожаревац јесте задовољавање
културних потреба наших грађана и развој културних вредности , подстицање
младих и деце на стваралаштво и креативност. У Центру за културу заступљени су
сви аспекти креативног изражавања, кроз глуму, фолклор, музику, писање, сликање,
балет, итд. На тај начин Центар за културу директно утиче на повећање квалитета
живљења и општу културу нашег грађанства.

Делатност у којој се послује
Наша делатност је организација сценских и културно уметничких
делатности, којој је основни циљ продубљивање културне свести грађана и развијање
неких основних критеријума вредности. На жалост, тренутни друштвени токови су
такви да су академске и друге базичне културне вредности потиснуте у други план, и
угрожене забавама јевтиног, сумњивог па и доказано ниског нивоа укуса. ЦЗК ће
својим активностима стално корачати напред, приближивши кориснике културног
производа и услуга светским трендовима и испуњењу личности духа, које је свима нама
преко потребно. Стога је Центар за културу Пожареац оспособљен и спреман да пружа
велики број услуга, почевши од концерата и позоришних представа, преко одржавања
изложби, трибина из различитих области културног живота, до издаваштва и промоција
књига.
Установа планира обављање следећих активности у 2019. години (регистрационе
шифре делатности из Статута Установе):

9003-уметничко стваралаштво (основна шифра делатности додељена од
стране РЗС)
9001-извођачка уметност
9002-друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности
9329-остале забавне и рекреативне активности
5811-издавање књига
8559,8230, 5819, 5920, 5610, 5911, 5913, 6914, 6391, 7311, 5630, 4761

Своје деловање, Центар за културу Пожаревац ће реализовати у оквиру следећих
сегмената свога рада:
- Драмски програми.
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- Музичко сценски програми.
- Издавачка делатност.
- Промоције и трибине.
- Рад Градског ансамбла народних игара и песама.
- Школа традиционалног играња и певања.
- Филмска делатност .
- Размена програма са сродним установама путем гостовања.
- Оркестар Гвардија.
-Драмски студио Центра за културу.
-Позориште ''Миливоје Живановић''

Потреба за нашим услугама

У периоду од 2013-2018. године обављени су темељни радови на
реконструкцији зграде и пословних простора: комплетно су реконструисане велика и
мала сала, купљена нова седишта напредног дизајна, ергономски , функционално и
ППЗ стандардизована, потпуно ремонтован централни расхладни систем, прекречене
сале, замењене подне облоге, расвета плафона (''небо'') потпуно замењено димабилним
расветним телима, итд. Значајно су зановљена основна средства набавкама расветноозвучних елемената (миксета, рефлектора, сталака, микрофона, комплетирањем
командне собе тонско-светлосног студија, итд), електричног клавира, силвер-скрин
платна, виљушкара-палетара, као и других неопходних делова опреме важних за
безбедан и сврсисходан рад. Посебну вредност представља набавка преносне ,
монтажно-демонтажне сцене са припадајућим сетом столица, чиме је знатно унапређен
квалитет и разнородност понуде услуга наше установе. Тренутно наша установа има
преко 300 преносних седишта, што у комбинацији са монтажном бином даје огромне
могућности за организацију најразличитијих програма. Тако су могућности за развој и
задовољење потреба знатно унапређене. У граду Пожаревцу постоји потреба за нашим
услугама, нарочито за програмима за младе, изнајмљивањем сала и опреме, али и
разним врстама интерактивне комуникације, сарадње, образовних и васпитних облика
рада, итд.. Корисници услуга које пружа ЦЗК су највећим делом становници града
Пожаревца који имају потребу за културним развојем, образовањем и забавом. Развојем
културе, на који посебно утиче реализација циљева Стратешког плана, укупна тражња
за услугама Установе, треба бити повећана, у складу са повећањем стандарда
становништва, повећања укључености у туристичку, образовну и забавну понуду свих
носиоца културних активности града Пожаревца-институције културе, туризма,
невладиног сектора, ресорних министарстава, појединаца, грађана и др.
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Социјални, културолошки и демографски фактори
Веома је битно имати увек на уму да је Пожаревац природни географски,
друштвени, привредни па и културни центар великог подручја које се , у најширем
смислу може назвати браничевским. Практично, овај део североисточне Србије, све до
рубова према Бору, Негодину и Смедереву, као и према Великој Плани, Петровцу и
Жагубици, јесу део интересне зоне деловања у култури . Услед економске и социјалне
кризе која је домирала у земљи током последње три деценије транзиционих процеса,
смањења броја становника , миграције у велике центре и иностранство, смањен
повратак младих и образованих кадрова условили су с једне стране одвикавање људи
од посећивања културних институција, које су до пре неколико година стварале
одбојност грађана према институцијама културе, јер им је сврха била занемарена и
потиснута. У протекле три године значајно је уложено на све врсте сарадње, како на
унутрашњем, тако и на међународном плану, пратећи тако општу друштвену и државну
политику наше земље.

Маркетиншки циљеви у 2019. години
Под маркетиншким циљевима подразумевамо побољшање
позиционираности у укупном пословном окружењу, при чему се мисли на активну
улогу у културној, образовној и туристичкој понуди Града. Остваривање маркетиншких
циљева зависи од изабране стратегије. Она је већим делом усмерена на младе (децу од
6-18 година) који временом постају не само корисници услуга које може и пружа ЦЗК,
већ постају актери у производњи и дистрибуцији културе и њеном развоју, самим
развијањем позитивног односа према култури и креативном стварању.
Нова, интензивнија промотивна кампања у перманентном
четворогодишњем периоду треба да се с једне стране у свест корисника угради
постојање ЦЗК као корисног и сврсисходног чиниоца општег развоја и са друге стране
осигура стабилност Центра као институције културе. Ради остваривања маркетиншких
циљева, потребно је планирање већег износа средстава за финансирање планиране
промотивне стратегије и наступа на тржишту, пре свега у заједничком наступу са
другим институцијама, организаторима културне активности-манифестација, које
поред културне, имају имају за циљ развој туристичке привреде и очување културне
баштине.
Треба рећи да је ЦЗК спремно дочекао информатичку револуцију и да у
потпуности користи , практично, бесплатне или веома јевтине и приступачне начине
комуницирања као што су сајтови, друштвене мреже, портали, форуми, мејлинг листе,
итд. Пракса је показала да је од виталног значаја стално пратити токове развоја
информатичких технологија и мрежних, социјалних група јер оне драматично
појевтињују улагања у масовно и квалитетно рекламирање и анимацију.
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Планиране активности којима се обезбеђују средства на тржишту у 2019.
години:
Чланом 11 Статута Установе Цзк, регулисано је да се средства за обављање делатности
обезбеђују:
- Из буџета Оснивача.
- Непосредно од корисника.
- Продаајом производа и услуга на тржишту.
- Донаторством и из других извора у складу са законом.
- Средства се могу обезбедити уступањем ауторских права, од легата, других поклона и
реклама.
Сходно томе, средства на тржишту планирамо да обезбедимо првенствено продајом
улазница за:
- Позоришне представе
- Представе за децу
- Филмске пројекције
- Концерте и друге програме у оквиру извођачке делатности
- Продајом књига
- Издавањем простора, рекламних паноа, технике и услуга
- Донацијама
- Спонзорствима и прилозима
- Другим активностима у оквиру делатности
Центар за културу поседује универзалну, позоришно-бископску, концертну,
салу са 472 места, малу салу са 160 места, конференцијску салу са 60 места, као и
савремену аудио/видео/сценску опрему. Поред пословног простора за публику (сале са
седиштима), постоји и низ пратећих просторија које служе за припрему и реализацију
свих замишљених програма (гардеробе, балетска сала, глумачки салон, фундуси
гардеробе и сценографије, радионице за израду сценографских и других елемената,
магацински простори, мокри чворови, итд; управни део има функционално и луксузно
опремљене канцеларије за рад руководећег сектора, уредника-организатора,
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рачуноводства, пријемне канцеларије, комерцијалне службе, чајне кухиње, мокрих
чворова итд).
Простор Центра за културу за своје активности користе многе организације
у области културе и уметности :културно-уметничка друштва, клубови спортског
плеса, балетска студија, основне и средње школе, али и удружења грађана, Војска
Србије, МУП, Црквена општина, политичке организације и странке, итд.
Позоришни програм Културног центра обухвата током сезоне више
гостујућих представа. Установа данас сарађује са готово свим позориштима Србије:
Југословенским драмским позоришетим, Београдским драмским позориштем, Атељеом
212, Позориштем на Теразијама, Звездара театаром, Српским народним позоришетем
Нови Сад, Битеф театаром, Дах театаром, Позориштем ''Бошко Буха'', Позориштем
младих – Нови Сад, Шабачким позориштем, Позориштем ''Јоаким Вујић'' Крагујевац,
позоришем ''Зоран Радмиловић '' Зајечар, итд. Најважније место у том анимационом
процесу заузимају Глумачке свечаности ''Миливоје Живановић'', као и новопокренути
фестивал ''Виминацијум - митови стари и нови''.
Посебно важан сегмент је драмски аматеризам. Кроз рад позоришта
''Миливоје Живановић'' (у коме постоје четири сцене - омладинска, луткарска, мала и
велика), али и кроз два значајна фестивала (Смотра драмских аматера Подунавља и
Поморавља ''Живка Матић'' и сусрети варошких позоришта Србије ''Миливојев штап и
шешир'') додатно се публика упознаје са дометима позоришног аматеризма и чува
сећање на пожаревачке глумачке величине. Посебан , самосталан сегмент представља
драмски студио, односно школа глуме која ће поспешити даљи развој драмског
аматеризма.
Филмски програм / биоскоп установе протеклих година један је до
најпосећенијих у Србији. Репертоар биоскопа чине у једнакој мери холивудски
блокбастер филмови и тзв. ауторски филмови. Филмски програм установе, поред
редовног репертоара, обогаћен је током сезоне и великим бројем филмских
манифестација – Дани италијанског филма, Фестивал ауторског филма, Фестивал
дечијег филма Кидс Фест …
Галеријски простор великог и малог хола (познат као ''Галерија обојене
светлости'') у потпуности је опремљен да задовољи све врсте изложби - ликовних,
фотографских, графичких, мултимедијалних.
Програмском концепцијом ЦЗК грађанству представља централно и
најважније место окупљања и задовољавања културних потреба. Веома су значајне и
мултимедијалне манифестације какве су летњи програм и програми који се изводе у
сарадњи са сродним установама. Један од стратешких циљева наше установе је
сарадња и пружање помоћи колегама из других јавних установа и предузећа, али и
блиских установа и институција нашега краја.
Промоција културе: циљ промоције је у основи упознавање грађана са
местом и понудом Центра ; тако се указује гостима на разноликост његове понуде,
могућностима коришћења садржаја, простора и опреме Центра. Да би остварили
наведене циљаве дефинишу се промотивне кампање под одређеним називом
актуелним у датом тренутку.
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Поред најширег пређашњег описа програмске концепције Установе, у оквиру редовног
функционисања представљање појединачних планова и програма из делатности
Установе Центар за културу за 2019.годину могу се представаити на следећи начин:
Извођење професионалних програма у току године (представе, концерти,
мјузикли ...)
Позоришни програм Центра за културу обухвата током сезоне гостовање више
представа (велика, мала и дечија сцена). Установа данас сарађује са готово свим
позориштима Србије: Југословенским драмским позоришетим, Београдским драмским
позориштем, Атељеом 212, Позориштем на Теразијама, Звездара театаром, Српским
народним позоришетем Нови Сад, Битеф театаром, Дах театаром, Позориштем ''Бошко
Буха'', Позориштем младих – Нови Сад, Шабачким позориштем, Позориштем ''Јоаким
Вујић'' Крагујевац, позоришем ''Зоран Радмиловић '' Зајечар, итд. Најважније место у
том анимационом процесу заузимају Глумачке свечаности ''Миливоје Живановић''.
Поред редовног позоришног репертоара, у Центру за културу се организују представе и
концерти мањих позоришта и театра. У 2019.
Сврха:: задовољавање културних, потреба наших грађана и развој културних

вредности, као и подизање друштвеног живота у нашем граду.
Опис: Редовни програм Установе је у директној вези са циљем промовисања
културног наслеђа републике Србије. Пројекат доприноси побољшању и промоцији
културних вредности, имиџа и стваралаштва пре свега у позоришном животу нашег
града.
Трајање; од 01.01.-31.12.2019. године
Продукција аматерске представе на великој сцени ЦЗК
У сезони 2019.године, планирано је да се уради 1 ансамбл представа на великој
сцени.
Време постављања представе је октобар-децембар 2019.године. рад на представи
подразумева ангажовање професионалног редитеља, сценографа, костимографа и
музичког уредника. У представи ће глумачка умећа узети глумци аматери Позоришта
„Миливоје Живановић“. Организациону, течничко, сценску подршку и свеукупну
продукцију преузеће тим Установе ЦЗК.
Одржавање поп и рок концерата
У току 2019.године планирано је организовање од 2-4 концерата на сцени установе ЦЗК
или за то предвиђеним другим градским просторима.
Награда Жанка Стокић:
Током фебруара месеца додељује се награда Жанка Стокић, у суорганизацији
града Пожаревца, Народног позоришта Београд и Вечерњих новости. Центар за
кулутуру обезбеђује потребну логистику граду, пре свега обезбеђује статуету Жанка
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Стокић, и кроз сарадњу са осталим суорганизаторима обезбеђује награде у име града
Пожаревца.
Летњи програм
Показало се да је то веома посећен и популаран програм који затвара велику
празнину између две полусезоне. Програм за 2019. треба осмислити и организовати на
сличан начин као и ранијих година. Програм би требало да буде колажан, представио
би поред сценских уметности, књижевне ствараоце и дела, музичаре као и достигнућа
локалних стваралаца. Летњи програм би се одржавао у периоду од 1.јула до 1.
септембра.
Сврха: Подизање друштвеног живота кроз мултимедијални програм током летњих
месеци.
Опис: Програм је део Програма културе и садржи мултимедијални програм забавно
колажног типа. Пројекат доприноси побољшању имиџа и стваралаштва, услова за
развој уметничко сценских делатности и других пројеката.
Трајање; од 01.07.-31.08.2019. године
РЕФРАКТ-Фестивал алтернативне културе
У наредној 2019. години што се музичког програма тиче као и програма за
младе, потребно је наставити са одржавањем фестивала алтернативне културе
“РЕФРАКТ”. Овај фестивал савремене уметничке продукције представља јединствену
културну појаву на овим просторима. Захваљујући дугогодишњим програмима овог
типа и размени идеја са учесницима РЕФРАКТ-а, последње две године у Центру за
културу уз нашу помоћ, а у организацији омладинских формалних и неформалних
група имали смо вема занимљиве изложбе и програме попут „Стрика феста“ ( реч је о
фестивалу стрипа и карикатуре) и креативној изложби “Дизајн из доба Југе”. Све ово је
у суштини и био основни циљ “Рефракта” - анимација и покретање младих ка новој
креативноси у уметности.
Сврха: Развијање културне сарадње на регионалном нивоу у циљу промовисања
локалних културних вредности.
Опис: Програм је део Програма културе и у директој је вези са циљем промовисања
културног наслеђа у сврхе туризма. Паралелно се одвија у неколико градова Србије и 1
је од основних циљева децентрализације и оживљавања културне сцене у
унутрашњости као и независна уметничка сцена региона.
Трајање: током целе године
Организовање и одржавање “Првомајског уранка”
Манифестација која се традиционално сваке године одржава на простору плато-парка
(Браник) у Љубичеву на Дан рада, првог маја. На Манифестацији учествују сви
фолклорни ансамбли са територије општине Пожаревац.
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Сврха: Задовољавање културно забавних потреба грађана Пожаревца за време
првомајских празника
Опис: Редовни програм обухвата манифестацију забавно уметничког типа која се
традиционално сваке године одржава у Љубичеву у славу обележавања међународног
празника рада дана 01.05.2018.године. На овој манифестацији учествују КУД-ови са
територије града Пожаревца.
Трајање: 02. 05. 2019. године
Гитаријада на Лагуни
Ова манифестација први пут је организована од стране наше куће, тадашњег
Дома омладине и траје већ 38 година. Ранијих година је Организациони одбор (често је
то било неформално окупљено радно тело) са више места прикупљао средства па град
није имао ни јасан увид у њихово трошење, а ни у програмски садржај. организације,
није добио тражена средства. већ две године ова манифестација је у програму рада
наше установе и то је дало резултате у стабилном финансирању, прецизној
организацији и реализацији.
Сврха: Праћење трендова у рок музици.
Опис: Програм доприноси промоцији културних вредности у оквиру поп и рок музике.
Гитаријада на Лагуни је манифестација са традицијом од преко 30 година. Одржава се
сваког другог маја и окупља велики број рок група из пожаревачког краја и Србије.
У оквиру редовног програма планира се: наступ 8 – 10. неафирмисаних група у
такмичарском делу, 2 - 3 ревијална бенда (групе); закуп бине и бинске опреме која ће
бити постављена на одговрајућој локацији; ангажовање селектора и три члана жирија,
пратећи програми.
Трајање: 02. маја 2019. године.
Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља ''ЖИВКА МАТИЋ''
Ова смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља једна је од најпрестижнијих
манифестација у нашој земљи. За наш град посебно је значајна јер промовише
завичајне вредности, односно сећање на рођену Пожаревљанку Живку Матић. На тај
начин шири се и утицај нашега града на подручје с ког долазе ансамбли.
Сврха: Промоција драмског аматеризма и сећање на Живку Матић, рођену
Пожаревљанку
Опис: Смотра драмских аматера Подунавља и Поморавља “Живка Матић” су
централна аматерска културна манифестација Браничевског и Подунавског округа.
Смотра се одржава од 2008. године и у град се доводе најбоље представе из региона.
Током свечаности учествује пет до шест представа по избору директора. Стручни жири
сваке вечери бира најбољи глумачки пар, а из круга претходно награђених бира се
најбољи глумачки пар фестивала, као и најбоља представа. Та представа се награђује
наступом на завршној вечери Фестивала “Миливојев штап и шешир”.
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Време одржавања: 22-26.новембар 2019. године
број учесника: пет ансамбла (четири + један)
Фестивал ''МИЛИВОЈЕВ ШТАП И ШЕШИР'' - Сусрети варошких позоришта
Србије
Овај фестивал, ушавши у другу деценију традиције, наметнуо се као
најпрестижнија смотра драмских аматера наше земље. Посвећен је великом српском и
међународном глумцу Миливоју Живановићу и сваке године окупља најбоље глумце
аматере наше земље. За врло кратко време он је постао референтни фестивал јер
његови учесници у својим срединама добијају највиша признања и третман. Горњи
Милановац, Сента, Прокупље јесу најистакнутији примери у том смислу, јер им је
афирмација на фестивалу донела и афирмацију у својој средини. Позориште и глумци
из Горњег Милановца, Сенте, Ваљева и Београда, добили су годишње награде свога
града, еквивалент нашим Октобарским наградама.
Сврха:Редовни програм је у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у
сврху развоја туризма. Фестивал ''МИЛИВОЈЕВ ШТАП И ШЕШИР'' су централна
културна манифестација овог типа у Браничевском округу и једна од најзначајнијих
манифестација ове врсте у Србији. Фестивал се одржава од 2005.године и у град доводе
најбоље аматерске представе са српског говорног позоришта. Током свечаности
учествује 5 - 6 представа у такмичарском делу по избору селектора и 1 представа
ревијалног карактера у част завршетка и проглашења победника. Та представа долази
на фестивал као победник смотре ''Живка Матић''. Стручни жири сваке вечери бира
најбољег глумца. Од тих најбољих глумаца, бира се победник фестивала.
Опис: Фестивал варошких позоришта Србије “Миливојев штап и шешир” је централна
аматерска културна манифестација у Србијиу. Фестивал се одржава од 2005. године и у
град доводи најбоље представе из наше земље. Током Фестивала учествује пет до шест
представа по избору селектора и 1 ревијалног типа. Стручни жири сваке вечери бира
најбољег глумца, а на крају Фестивала из круга сваковечерњих победника, бира и
победника Фестивала.
Време одржавања:21-26. фебруар 2019. године
број представа: шест ансамбала (ПЕТ + ЈЕДАН)
Књижевне промоције и трибине
Књижевне промоције и трибине биће организоване – једном месечно. Дванаест
књижевних промоција и трибина у току 2019.године. Књижевне промоције и трибине
имају за циљ да публици представе наслове из света књижевности, и популаришу
најбоља остварења из целокупне продукције актуелних издавача у Србији, као и
наслове завичајних писаца.
Трошкови организовања књижевних трибина и промоција у Пожаревцу, чине:
Два хонорара – за Аутора и Књижевног критичара, плус путни трошкови.
Књижевне промоције ће осим матичне сцене бити организоване и у другим
срединама – по градовима Србије, са циљем да се представе креативна настојања
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пожаревачких аутора. Гостовања у другим градовима Србије: Српска Црња, Шабац,
Ваљево, Крагујевац, Чачак, Београд, Сомбор и Петровац на Млави. Осам гостовања.
Трошкови по сваком гостовању чине: две дневнице плус путни трошкови.
Књижевни клуб “БРАНИЧЕВО” и ЧАСОПИС БРАНИЧЕВО
Књижевни клуб “Браничево” наставиће са агилним књижевним деловањем
својих чланова током 2109. године. Књижевни клуб ће током 2019. године објавити до
два нова наслова чланова Књижевног клуба, обима до пет табака, А5 формата, а у
тиражу од 300 примерака. Књижевни клуб ће сваког месеца организовати књижевне
сесије кроз дружења, и радионице, где ће се одвијати разговори и дијалози по
одређеним књижевним темама. Клуб ће у свом раду промовисати нова књижевна
остварења својих чланова, те и њихово учешће на књижевним манифестацијама и
књижевним
вечерима
у
Граду
Пожаревцу
и
другим
срединама.
Књижевни клуб ће активно учествовати на књижевним манифестацијама “Ђура
Јакшић” у Српској Црњи и градовима која организују “Липарске вечери”. Књижевни
клуб ће учествовати на манифестацији “Милица Стојадиновић Српкиња” у Пожаревцу
и Новом Саду.
Трошкови функционисања Књижевног клуба су: штампање два наслова обима
до 5. штампарских табака, А5 формата. Дневнице и путни трошкови приликом
гостовања на књижевним манифестацијама изван града Пожаревца.
Часопис Браничево ће у току 2019. године изаћи у четири свеске или два
двоброја. Доминатна тематика заступљена у часопису биће: заступљеност српских
аутора и њихове белетристике.
Преводи са словенских језика. Научно популарни лингвистички текстови.
Драмски студио Центра за културу Пожаревац
Драмски студио Центра за културу Пожаревац у току 2019. године, наставиће са
радом Школе глуме у неколико секција. Организоваће два јавна часа током године пред
публиком, репрезентујући рад у умећа остварена у школи глуме. Активно ће играти на
Малој сцени Центра за Културу представу “Кирија”, Бранислава Нушића, и исту
представу играти по другим градовима Србије, и фестивалима на којима би представа
била позвана да учествује, те одабрати нов текст саобразан дечијем узрасту који би био
припремљен за сезону 2019. године.
Трошкови функционисања Драмског студија Центра за културу Пожаревац чине
расходи: Хонорар за руководиоца Школе глуме на месечном нивоу 50.000 динара нето
током 2019. године, укупно 1.200.000 динара, Хонорар за сценографа и костимографа
70.000 динара, Куповина и израда костима 150. 000 динара, Трошкови путовања и
гостовања у земљи 200.000 динара; Услуге информисања 60.000 динара, Услуге за
домаћинство и угоститељство 100.000 динара, Репрезентација 90.000 динара, Материјал
за саобраћај 50.000 динара.
Програм рада биоскопа Центра за културу за 2019. годину
Биоскоп Центра за културу функционише по систему викенд репертоара,
имајући у виду вишенаменску употребу велике сале у којој се одвијају пројекције.
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Током 2019. године, сходно досадашњим искуствима, планирамо око 90 комерцијалних
пројекционих дана са по три прјекције дневно, што би било око 50 филмова у 270
пројекција.
Поред комерцијалног приказивања планирали смо, током јула месеца, одржавање, сада
већ традиционалног Фестувала музичког филма (“ФЕМУФ-а”), као и летње пројекције
филмова на отвореној сцени, без наплате улазница.
У циљу реализације укупног програма, сарадње са дистрибутерима, огварања филмова
и посета филмским фестивалима, планирано је да се реализују неопходна путовања.
Премијерно приказивање једног до два домаћа филма уз гостовање глумаца обухваћено
је планом и програмом рада.
У циљу даљег унапређења техничких услова за приказивање филмова планирано је
учешће на конкурсима Филмског центра Србије и других домаћих и ино фондова, као и
реализација набавке опреме по конкурсу из 2018. године.
План / програм рада за 2019. ГАНИП-а (Градског ансамбла народних игара и
песама Центра за културу Пожаревац)
Градски ансамбл народних игара и песама (у даљем тексту ГАНИП) један је од
сегмената Центра за културу Пожаревац.
ГАНИП функционише кроз својих девет група (укупно 201 члан), у којима је начин
рада прилагођен узрасту чланова. Свакој од ових група заједнички је исти циљ:
очување и афирмација фолклорног стваралаштва.
1. Дечја играчка група најмлађег узраста (42 члана) – то је група у коју је упис нових
чланова отворен током целе сезоне. Рад се заснива на основним – почетничким
корацима, ставу за игру, учење како се пева уз игру. План је једна играчка кореографија
прилагођена том узрасту. Планирани наступи за ову групу су наступи на Видовданском
и Новогодишњем концерту.
2. Дечија играчка група средњег узраста (38 чланова) – група деце нижих разреда
основне школе. Неки од њих већ имају „играчки стаж“ дужи од 5 година. Један
компактна и врло добра група, коју би свакако ове године, као и старију, водити на
неки од бројних дечјих фестивала или такмичења у нашој земљи. Они до сада знају 4
кореографије и осим на наша два концерта (Видовдански и Новогодишњи који се
одржавају у нашем Центру за културу) нису имали наступе ван тога. Такође, треба
додати још једну пробу недељно, досадашња једна се показала недовољном.
3. Дечија играчка група најстаријег узраста (22 члана) – група виших разреда
основне школе. Група која заслужује, као и претходна, више наступа током године.
Сматрам да би се тиме и бројност повећала. Такође, и ово је група која би требало да
има бар две пробе недељно, уместо једне као сада.
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4. Припремни играчки ансамбл (11 чланова) – и даље ће се радити са овом групом на
савладавању извођачког репертоара, јер су они директни наследници играча из првог
ансамбла.
5. Дечији етно хорић (30 чланова) – најмлађи сегмент ГАНИП-а, који је одлично
примљен од публике. За ову годину планирамо повећање број наступа.
6. Мушка певачка група (7 чланова) – посебан акценат у групи се даје на одабиру
певачког репертоара.
7. Женска певачка група (14 чланова) – као и у мушкој групи, посебано се у групи
води рачуна о одабиру певачког репертоара. Група ради темељно под стручним
надзором, што је до сада донело награде са сваког такмичења на коме су учествовале (4
такмичења – 3 прва и 1 друго место). Ове године, поред наступа у оквиру концерата са
целим ГАНИП-ом, планира је концерт саме групе у новембру месецу, као и одласци на
такмичења у земљи и иностранству (Ваљево, Неготин; Пореч и Охрид).
8. Народни оркестар (6 чланова) – оркестар ће и даље радити као пратилац свих
сегмената ГАНИП-а. Такође, план је да се ове године у оркестар уведу и неки од
старих, традиционалних инструмената, као што је фрула.
9. Први извођачки ансамбл (31 члан) – као главни сегмент целог ГАНИП-а, извођачки
ансамбл ће радити на обогаћивању репертоара – бар две ново постављене кореографије
у току године и њихово премијерно извођење, као и обнова старе и набавка нове
ношње. Врло важан сегмент је размена програма и сарадња са другим КУД-овима из
Србије. Наступи на свим градским манифестацијама. Као и реализација учешћа на
неком од међународних фестивала у Европи.
У Етно парку Тулба у мају месецу план је да опет организујемо концерт дечјих група
нашег ансамбла, као и да позовемо све дечје групе КУД-ова са територије нашег Града.
У дивној сарадњи са Народним музејем, 2013. године смо организовали већ овакву
манифестацију где је у првом делу програма био наступ на летњој сцени, а у другом
делу деца су се екипно такмичила у старим вештинама-надвлачење конопца, бацање
камена с рамена, клис, трка у џаковима... Било је дивно и врло често тадашњи учесници
дају сугестију да то одржавамо сваке године.
У оквиру програмске активности, у ЦЗК егзистира 3 пројеката из свих делатности
културног живота града Пожаревца:
НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1201-П1 Глумачке свечаности “Дани М.Живановића”
1201-П2 Оркестар „Гвардија“
1201-П3 Виминацијум фест-Митови данас

16

Побољшање услова за рад
Архитектонски и функционално зграда је веома сложена, па и
компликована за одржавање које јесте неопходно за неометано и редовно
функционисање и испуњавање обавеза. Пошто је у протекле три године обављен
капитални ремонт мале и велике сале, као и централног расхладног система, преостаје
да се , кроз редовно одржавање прати стање простора и опреме .

У складу са Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2019. годину, усвојеној на
седници Скупштине Града Пожаревца дана 26.12.2018. године, Установи су одобрене
следеће апропријације у оквиру Раздела 5 – Градска управа, Глава 3 – Установе у
култури, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска класификација
1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе, Функција 820 – Услуге
културе, Центру за културу Пожаревац, одобрена су средства у укупном износу од
78.963.088,00 динара
Извори финансирања:
01

Приходи из буџета

56.440.763,00

04

Сопствени приходи корисника

10.660.325,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства донација из ранијих
година
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5.862.000,00
6.000.000,00

Укупно Центар за културу Пожаревац:

78.963.088,00

И то:
У оквиру редовних трошкова функционисања Установе:

Позиција
184

Еконо
мска
клас.

411
4111

185

412
4121

Назив конта

Плате и додаци запослених
Плате и додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
посл.
Доприноси за ПИО

Извор 04Сопствени
приходи

Извор 13Нераспоре
ђени
вишак
прихода из
ранијих
година

Извор 15Неутрош
ена
средства
донација
из
ранијих
година

17.650.533,00

550.000,00

0,00

0,00

17.650.533,00

550.000,00

3.027.065,00

94.325,00

0,00

0,00

2.118.063,00

66.000,00

Извор 01Приходи из
буџета

Укупно

18.200.533,0
0
18.200.533,0
0
3.121.390,00
2.184.063,00

17

909.002,00

28.325,00

413

Дoприноси за здравствено
осигурање
Накнаде у натури

104.500,00

20.000,00

4131

Накнаде у натури

104.500,00

20.000,00

414

Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време одс. с
посла
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу
запосленог
Накнаде за запослене

500.000,00

380.000,00

850.000,00

10.000,00

957.000,00

0,00

0,00

0,00

957.000,00

7.029.834,00

395.000,00

0,00

0,00

7.424.834,00

124.200,00

100.000,00

224.200,00

4212

Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и
ост.расходи
Награде запосленима и
ост.расходи
Стални трошкови
Трошкови платног промета и
банк.усл.
Енергетске услуге

5.221.370,00

20.000,00

5.241.370,00

4213

Комуналне услуге

740.000,00

15.000,00

755.000,00

4214

Услуге комуникација

310.000,00

200.000,00

510.000,00

4215

Трошкови осигурања

450.000,00

60.000,00

510.000,00

4216

Закуп имовине и опреме

184.264,00

422

Трошкови путовања

1.089.650,00

775.000,00

4221

Трошкови служ.пут.у земљи

820.000,00

615.000,00

1.435.000,00

4222

Трошкови служ.пут.у иностранство

269.650,00

160.000,00
2.385.000,0
0

429.650,00

4122
186
187

4141
4143
4144
188

415
4151

189

416
4161

190

421
4211

191

192

193

194

0,00

0,00

124.500,00
124.500,00

100.000,00

880.000,00
100.000,00

320.000,00

180.000,00

80.000,00

200.000,00

850.000,00

10.000,00

500.000,00
280.000,00
0,00

0,00

860.000,00
860.000,00

957.000,00

957.000,00

184.264,00
0,00

0,00

1.864.650,00

423

Услуге по уговору
Административне услуге

4232

Компјутерске услуге

4233

Услуге образ и усав запослених

155.000,00

155.000,00

4234

Услуге информисања

388.562,00

620.000,00

1.008.562,00

4235

Стручне услуге

338.500,00

200.000,00

538.500,00

4236

Услуге за домаћ. и угоститељство

307.500,00

660.000,00

967.500,00

4237

Репрезентација

234.430,00

360.000,00

594.430,00

4239

Остале опште услуге

30.000,00

180.000,00

424

Специјализоване услуге

4242

Услуге образ., културе и спорта

150.000,00
3.010.000,0
0
2.820.000,0
0

4243

Медицинске услуге

4249

Остале специјализоване услуге

425

4252

Текуће поправке и одржавање
Текуће поп. и одрж. зграда и
објеката
Текуће поп. и одржавање опреме

426

Материјал

4261

Администартивни материјал

4263
4264
4266
4267
4268
4269
196

0,00

4231

4251

195

937.327,00
0,00

465
4651

1.298.992,00

4.964.000,00
4.964.000,00

0,00

0,00

3.683.992,00

10.000,00

10.000,00

230.000,00

230.000,00

254.000,00

0,00

8.228.000,00
7.784.000,00

120.000,00

120.000,00

70.000,00

254.000,00

724.500,00

360.000,00

0,00

154.000,00

160.000,00

314.000,00

570.500,00

770.500,00

1.230.190,00

200.000,00
1.150.000,0
0

150.000,00

150.000,00

300.000,00

Материјал за образ запослених

76.840,00

120.000,00

196.840,00

Материјал за саобраћај
Материјал за образ.културу и
спорт
Медицински и лабор материјал

182.250,00

350.000,00

532.250,00

375.000,00

50.000,00

425.000,00

30.000,00

30.000,00

146.100,00

80.000,00

226.100,00

300.000,00

370.000,00

670.000,00

2.350.000,00

27.000,00

2.350.000,00

27.000,00

Материјал за одржавање хигијене
и угоститељство
Материјал за посебне намене
Остале донације,дотације и
трансфери
Остале текуће донације,дотације
и трансф.

0,00

0,00

324.000,00
0,00

0,00

0,00

1.084.500,00

2.380.190,00

2.377.000,00
2.377.000,00
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197

198

482

Порези, обавезне таксе и казне

4821

Остали порези

100.000,00

100.000,00

4822

Обавезне таксе

400.000,00

400.000,00

4823

Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали по
реш.суд.
Новчане казне и пенали по
реш.суд.

250.000,00

250.000,00

483
4831

200

512

Машине и опрема

5122

Административна опрема

5126

Опрема за образ, културу и спорт

0,00

0,00

750.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

5.608.000,0
0

6.000.000,
00

200.000,00
12.047.000,0
0

5.608.000,0
0

6.000.000,
00

439.000,00
11.608.000,0
0

5.862.000,00

6.000.000,0
0

64.183.589,00

200.000,00
0,00

439.000,00
439.000,00

Укупно:

41.776.264,00

10.545.325,00

750.000,00

П1 - ПРОЈЕКАТ: ГЛУМАЧКЕ СВЕЧАНОСТИ "ДАНИ МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА"

Позиција

203

204

205

206

Еконо
мска
клас.

Извор 01Приходи из
буџета

Назив конта

422

Трошкови путовања

4221

Трошкови служ.пут.у земљи

423

Услуге по уговору

4234

Услуге информисања

4236

Услуге за домаћ. и угоститељство

4237

Репрезентација

424

Специјализоване услуге

4242

Услуге образ., културе и спорта

4249

Остале специјализоване услуге

426

Материјал

4264

Материјал за саобраћај

0,00

Извор 04Сопствени
приходи

Извор 13Нераспор
еђени
вишак
прихода
из
ранијих
година

Извор 15Неутрош
ена
средства
донација
из
ранијих
година

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00
569.800,00

15.000,00

193.800,00
235.000,00

15.000,00

141.000,00
2.915.018,00

Укупно:

20.000,00

2.915.018,00
20.000,00
95.000,00

20.000,00

95.000,00

20.000,00

3.579.818,00

115.000,00

Укупн
о

60.000
,00
60.000
,00
584.80
0,00
193.80
0,00
250.00
0,00
141.00
0,00
2.935.
018,00
2.915.
018,00
20.000
,00
115.00
0,00
115.00
0,00
3.694.
818,00

П2 - ПРОЈЕКАТ: ОРКЕСТАР "ГВАРДИА"
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Позиција
207

Еко
но
мск
а
кла
с.

Назив конта

422

Трошкови путовања

300.000,00

4221

100.000,00

423

Трошкови служ.пут.у земљи
Трошкови служ.пут.у
иностранство
Услуге по уговору

4234

Услуге информисања

50.000,00

4237

Репрезентација

40.000,00

424

Специјализоване услуге
Услуге образ., културе и
спорта

4222
208

209

Извор 01Приходи из
буџета

4242

Извор
04Сопстве
ни
приходи

Извор 13Нераспоре
ђени
вишак
прихода
из ранијих
година

Извор 15Неутрош
ена
средства
донација
из
ранијих
година

0,00

0,00

0,00

300.000,00
100.000,00

200.000,00

200.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00
50.000,00
40.000,00

2.355.681,00

0,00

0,00

0,00

2.355.681,00

Укупно:

Укупно

2.355.681,00
2.355.681,00

2.745.681,00

0,00

0,00

0,00

2.745.681,00

П3 - ПРОЈЕКАТ: ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ - МИТОВИ ДАНАС

Позиција
210
211
212

Економска
клас.

421

Стални трошкови

519.000,00

Закуп имовине и опреме

519.000,00

422

Трошкови путовања

150.000,00

4221

Трошкови служ.пут.у земљи

150.000,00

423

Услуге по уговору

4234

426

Услуге информисања
Услуге за домаћ. и
угоститељство
Специјализоване услуге
Услуге образ., културе и
спорта
Материјал

4264

Материјал за саобраћај

424
4242

214

Извор 01Приходи из
буџета

4216

4236
213

Назив конта

1.200.000,00

Укупно:

Извор 04Сопствени
приходи

Извор 13Нераспоре
ђени
вишак
прихода из
ранијих
година

Извор 15Неутрош
ена
средства
донација
из
ранијих
година

0,00

0,00

0,00

Укупно

519.000,00
519.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

150.000,00

450.000,00

450.000,00

750.000,00
6.320.000,00

750.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.320.000,00

6.320.000,00
150.000,00

6.320.000,00
150.000,00

150.000,00
8.339.000,00

150.000,00
0,00

0,00

0,00

8.339.000,00
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АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ТЕКУЋЕ
ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

1.1. ГОДИШЊИ ПЛАН КАДРОВА
ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ И СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
( економска класификација 411000 и 412000 )
Планом за 2019.годину предвидели смо , као и у 2018. години, да се зараде и социјални
доприноси исплаћују из средстава буџета, према стварној стручној спреми запослених
и коефицијентима из Сл.Гласника РС бр.54/2008 од 23.05.2008. године (или кроз платне
разреде, чија се примена очекује од 01.јануара 2019.године), док је један минимални
део планиран из сопствених извора, и то првенствено у виду стимулације.
Тренутно се исплаћује плата за 26 радника у Центру за културу, 24 радника на
неодређено радно време, једног радника на одређено време (замена одсутне Влајовић
Марије до повратка са породиљског боловања и боловања ради неге детета) и директор
(постављено лице) из радног односа, према основним коефицијентима, коефицијентима
за минули рад и руковођења.
Напомена: једна запослена се налази на одсуству ради неге и по том основу прима
накнаду од стране друштвене бриге о деци.
Такође, у 2019.години, поред исплате плата за редован рад, планирамо исплате (у
складу са Законом о раду и Законом о буџету за 2019.годину) и:
- Исплату увећане зараде за рад на дане Државних и верских празника.
- Прековремени рад.
- Исплате накнада запосленима на име боловања.

Економска класификација 413 – Накнаде у натури
У оквиру економске класификације ( 413100 ) тј. на апропријацији 413142 Поклони за
децу запослених, планира се да се деци запослених који имају то право доделе поклонпакетићи за Нову годину, у складу са чланом 32 ПКУ-2 и Одлуком послодавца (за 11
детета)-деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан поклон за
Нову годину у складу са одлуком послодавца, до износа неопорезивог дела, најкасније
до 31. децембра текуће године, уз претходно прибављено мишљење синдиката.
Одобрена средства за исплату покон пакетића, одобрена су средства у износу од
104.500,00 динара, тј. 9.500,00 динара по детету.
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На економској класификацији 413-Накнаде у натури, планирају се средства за остале
накнаде запосленима по исказаним потребама, тј. уколико се неко од радника у
2019.години определи за куповину маркице
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Економска класификација 415 –Накнаде трошкова за запослене
Средства одоврена ФП

Извор финансирања 01

Извор финансирања 04

860 000,00

850 000,00

10 000,00

У 2019.години, право на накнаду трошкова превоза има 16 радника, од којих су се сви
определили за регулисање трошкова превоза путем накнаде у новцу (економска
класификација 415100), и то:
1. Обрадовић Биљана : Александровац-Пожаревац.
2. Лазовић Драган : Пругово-Пожаревац.
3. Вељковић Момчило : градска.
4. Тошић Светлана : градска.
5. Гордана Мишић-Николић : Љубичево-Пожаревац.
6. Јовановић Горан Стари Костолац-Пожаревац.
7. Николић Бојан : градска.
8. Драгутиновић Горан : градска.
9. Продановић Суза : градска.
10. Коруновић Синиша : Влашки До-Пожаревац.
11. Лепосавић Тина : Костолац-Пожаревац.
12. Јанковић Марија градска.
13. Перић Југослав :Пожаревац-Живица.
14. Влајовић Марија : градска (тренутно на боловању ради неге детета).
15. Лукић Ведран : градска.
16. Миладиновић Зоран : градска
У случају промене места боравка, радник је дужан да обавести службу рачуноводства.
Право на исплату трошкова накнаде за долазак и повратак са посла регулисано је:
Правилником о начину исплате накнаде трошкова превоза број 359/1 од 21. 02. 2013.
године ( који је сачињен у складу са Законом о раду ), као и чл.128 ПКУ КЛТ.
У 2019.години ниједан радник ЦЗК није определио за накнаду путних трошкова
куповином маркице.
Тренутна цена карте по зонома (ценовник Веолиа-Литас АД):
цена карте-градска 2.800,00 динара
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цена карте-Љубичево 3.500,00 динара
цена карте-зона 2/ 6.500,00 динара
цена карте-зона 3/ 6.900,00 динара
цена карте-зона 4/ 8.550,00 динара
На износ преко 3.725,00 динара плаћа се порез по стопи од 10%. Планирана
средства добијен на бази података и цена које важе у тренутку израде Плана и
пореског ослобођења од 3 725,00 динара.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима
-извор финансирања 01 приходи из буџета

динара 500 000,00

-извор финансирања 04 сопствени приходи

динара 380 000,00

Поред наведених, планирано је да се у 2019. години исплаћују и Социјална давања
запосленима у виду отпремнина и помоћи као и исплата накнаде за време одсуствовања
са посла (економска класификација 414000) и то:
-Породиљско боловање - економска класификација 414100 .
-Исплата накнаде за време одсуствовања са посла - боловање преко 30 дана економска
класификација 414100 (према исказаним потребама) и породиљско боловање.
-Отпремнине и помоћи (економска класификација 414300) динара 500.000,00 и то:
-извор финансирања 01 приходи из буџета

динара 320 000,00

-извор финансирања 04 сопствени приходи

динара 180 000,00

Средства на извору финансирања 01 приходи из буџета планирана су:
-исплата отпремнине за одлазак у пензију за 1 радника динара

250 000,00

(у висини 3 плате коју би запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се
исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од 3 просечне зараде у РС према
последње објављеном податку органа за статистику уколико је то повољније за
запосленог-члан 29 ПКУ-2 и пореког ослобођења на дан израде плана 136 492, динара).
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- исплата помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, а у складу са
чланом 29 ПКУ-2, запосленом припада право у висини трошкова погребних услуга
према приложеним рачунима, а највише до неопорезивог износа, а који на данашњи дан
износи 65 189,00 динара. Из средстава буџета, извор финансирања 01, планирана је 1
таква исплата-опредељена средства по овом основу на овом извору финансирања 01приходи из буџета 70.000,00 динара. Средстава на овој економској класификацији,
планирана су и за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице,
у складу са Законом и Посебним колективним Уговором (чл.29. И 30. ПКУ КЛТ
(брачни друг или деца) -припада право на накнаду трошкова погребних услуга у висини
висини приложених рачуна, а највише до неопорезивог износа, у складу са прописима
којим се уређује порез на доходак грађана.
Такође, Одлуком Управног одбора број 418 од 27.02.2013.године, регулисана је исплата
запосленог у случају смрти ужег члана породице (родитељи), у износу од 40.000,00
динара. У складу са овом Одлуком, на извору финансирања 04, планиран је износ од
180.000,00 динара.
Право на одлазак у старосну пензију у 2019. години стиче један радник Лазовић
Драган- РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ.
Право на исплату отпремнине регулисано је чл.29. ПКУ КЛТ за запослене у
установама културе у висини 3 плате који би запослени остварио за месец који
претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од 3
просечне зараде у РС, према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог.
Међутим, у случају исказане потребе за инвалидском или породичном пензијом,
обратићемо Вам се Захтевом за додатном средствима.
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (економска
класификација 414400 динара укупно 280 000,00)
-извор финансирања 01 приходи из буџета

динара 800 000,00

-извор финансирања 04 сопствени приходи

динара 200 000,00

према исказаним потребама а такође у складу са чланом 30. став 1. тачка 1. ПКУ-2,
дуже или теже болести запосленог или члана уже породице, набавке ортопетских
помагала или апарата за рехабилитацију запослених или члана уже породице, уколико
иста нису обезбеђена у складу са посебним законом, здравствена рехабилитација,
настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или члана уже
породице, помоћ малолетној деци запослених у случају смрти запосленог, месечна
стипендија током редовног школовања за децу запосленог који је преминуо току
обављања послова радног места на које је распоређен, као и остале врсте помоћи-до
висине просечне зараде по запосленом РС без припадајућих пореза и дприноса.
-Накнада штете због повреде на раду или професионалног обољења-у висини настале
штете ( у складу са Законом о раду ПКУ КЛТ).
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Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи
Динара 957.000,00 извор финансирања 01
Исплата јубиларних награда регулисана је ПКУ КЛТ члан 30, и то за навршених 10, 20,
30 и 35 година непрекидног стажа. У 2019.години, услове за исплату испуњава 4 радник
и то:
-Милановић Драгана – 35 година радног стажа
-Драгутиновић Горан – 30 година радног стажа
-Јовановић Горан – 30 година радног стажа
-Дакић Биљана – 20 година радног стажа
Висина права на Јубиларну награду утврђена је чл.30. ПКУ КЛТ:
- За 10 година рада проведеног у радном односу-1 плата.
- За 20 година рада проведеног у радном односу-2 плате.
- За 30 година рада проведеног у радном односу-3 плате.
- За 35 година рада проведеног у радном односу-3,5 плате.
Под платом се сматра просечна месечна зарада запосленог, односно запослених у
установи, односно просечна зарада у РС према последње објављеном податку РЗС, у
претходних 12 месеци који претходе месецу у коме се ислаћује јубиларна награда, у
зависности шта је повољније по радника.
Поред Јубиларних награда, за 2019. годинунису планиране исплате других врста
награда регулисаних Законом о раду и ПКУ КЛТ.

Економска класификација 421 – Стални трошкови динара 7.424.834,00
Планирана средства на овој економској класификацији у укупном износу од
7 424 834,00,00 динара односе се на потребна средства за финансирање сталних
трошкова по изворима финасирања:
01-Приходи из буџета динара

7 029 834,00

04-Сопствени приходи буџ.корисника 395 000,00

-трошкови платног промета и банкарских услуга (економска класификација
421100) планирани су у износу од 224.200,00 динара, односно
-на извору финансирања 01 средства буџета динара 124.200,00
-на извору финансирања 04-сопствени приходи буџетског корисника 100.000,00
динара.
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-Енергетске услуге (економска класификација 421200) – планирана средства у
2019.години износе 5 241 370,00 динара са следећих извора финансирања:
-01 приходи из буџета динара 5 221 370,00
-04 сопствени приходи буџетског корисника динара 20.000,00
Трошкови енергетских услуга на извору финансирања 01 планирани су:
- трошкови електричне енергије ( 421211) планирани су у износу од 1.500.000,00
динара
и то 12 рачуна по 125.000,00 динара на месечном нивоу.
У потрошњи електричне енергије велико учешће има само 1 укључење централне
климе за велику и малу салу, где само 1 укључење система повлачи фиксну накнаду од
око 80.000,00 динара, и да рад уређаја повлачи и додатну потрошњу електричне
енергије.
У случају да средства буџета не буду довољна за измирење трошкова електричне
енергије, са извора финансирања 01, обратићемо Вам се захтевом за додатним
средствима.
Планом за 2018.годину, предвиђено је да се непланирани издаци финансирају са
извора 04-сопствена средства буџетског корисника-20.000,00 динара.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
НАЗИВ

ПРОСЕЧНА месечна
потрошња/Зграда
дома културе

Број месеци у потрошњи

костанта

200

12

Активна ВТ-ниски напон kWh

4200

12

Активна НТ-ниски напон kWh

1200

12

Реактивна-ниски напон kVArh

1775

12

Прекомерна реактивна-ниски напон kW

1425

12

80

12

Одобрена снага kW
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Виша и нижа дневна тарифа за активну
енергију

5400

12

-трошкови грејања планирани су у износу од 3 721 370,00 динара-извор
финансирања 01 (Централно грејање ЈП Топлификација Пожаревац.)
Изменом тарифног система, током 2016.године, ЈП Топлификација из Пожаревца, је
успоставила нови обрачунски систем садржан у чињеници да смо у обавези да плаћамо
фиксни и варијабилни део, који чине укупну цену трошкова грејања у ЦЗК. Самим тим,
извршен је следећи обрачун трошкова грејања:
-фиксни део 6 месеци по 257.000,00 динара што чини цифру од око 1.540.000.00 и
-варијабилни део 6 месеци по 471.200,00 динара што даје цифру од око 2.181.370,00
(варијабилни део садржи фиксни део увећан за потрошњу).

ПОКАЗАТЕЉИ ПОТРОШЊЕ ГРЕЈАЊА У кWх/просечно месечно

назив

Потрошња у кW /БРОЈ МЕСЕЦИ

ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ

1 083.000

6

Фикси део

12

-комуналне услуге (421300) планиране су у износу од 755.000,00 динара
-извор финансирања 01 приходи из буџета ДИНАРА

740 000,00

– извор финансирања 04 сопствени приходи буџетских корисника динара 15 000,00
-услуге водовода и канализације динара 91.000.00 (вода из градског водовода – 12
рачуна са просечном потрошњом од 7.590,00)
-одвоз отпада (ЈКП Комуналне службе) динара 344.000,00 (12 рачуна по 20.000,00
динара -одвоз отпада из зграде Центра за културу Пожаревац који се плаћа према
квадратури простора (за 2750 м2)
- дератизација динара 100.000,00 (2 пута годишње Управног и техничког дела ЦЗК)
-услуге чишћења динара 220.000,00 (дубинско чишћење седишта велике и мале
сале, глачање мермерних површина-холови и ходници /500м2), одгушивање
канализације)
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- Комуникационе услуге (економска класификација 421400)
планиране су у износу од 510.000,00 динара (телефон, интернет, услуге мобилног
телефона, ПТТ услуге), и то:
-извор финансирања 01- средства буџета динара 310.000,00
-извор финансирања 04-сопствена средства динара 200.000,00
1. телефон,телекс, телефакс и интернет динара 276.800,00 (по испостављеним
рачунима-12 рачуна на месечном нивоу од 23.066,67 динара.
Трошкове бројева фиксног телефона и интернет прикључака Установе финансира се
од стране буџета лимитираним износом од 4 000,00 динара на месечном нивоу, увећано
за трошкове инрернета у пуном износу, за 5 интернет линија чија цена зависи од
протока интернета. Разлика до пуног износа рачузна финансирају се из сопствених
прихода ЦЗК.
2. услуге мобилног телефона динара 109.200,00 (по испостављеним рачунима-12
рачуна у просеку од 10 920,00 динара месечно/на извору финансирања 01 динара
12.000,00 и са извора финансирања 04 динара 97.200,00).
Трошкове мобилне телефоније Установе финансира се од стране буџета
лимитираним износом од 1 000,00 динара на месечном нивоу. Разлика до пуног износа
рачузна финансирају се из сопствених прихода ЦЗК.
Веза Правилник о коришћењу службених мобилних телефона број 1626/1 од
27.09.2011.г и Решења о лимитирању истих .
3. поштанске услуге динара 124.000,00 (по испостављеним рачунима-12
рачуна/извор финансирања 01). Поштанске услуге ( писма, тисковине, достава
пропагандног материјала брзом поштом, пакети и доплатне марке, финансирају се у
планираном и пуном износу са извора финансирања 01, док један мањи део ( доплатне
маркице и сл. ) финансирају се са извора 04 Сопствени приходи буџ. Корисника.

2.5. Осигурање имовине и опреме-динара 510 000,00 динара.
-извор финансирања 01- средства буџета динара

450.000,00

-извор финансирања 04-сопствена средства динара 60.000,00
Средства из буџета града Пожаревца у износу од 450 000,00 динара планирана су на
бази 2018.године увећани за % инфлације 2.40%
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Средства из сопствених средстава планирана су за плаћање трошкова осигурања за 3
аутомобила приликом регистрације аута, гостовања „ГАНИП“-а у иностранство и друге
трошкове по исказаним потребама
ОСИГУРАЊЕ (економска класификација 421500)

Врста осигурања

Период осигурања

Осигурање објеката (Дом културе, биоскоп Морава и лимена гаража)

12 месеци од 01.01-31.12.2019.године

Опрема и залихе (машине, машине и елек.уређаји, апарати и инсталације)

12 месеци од 01.01-31.12.2019.године

Каско осигурање за 3 аутомобила

На 12 месеци

Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја, болести и оперативних захвата и хирушких
интервенција

12 месеци од 01.01-31.12.2019.године

стакла

12 месеци од 01.01-31.12.2019.године

Намештај и уређаји са машинама и апаратима у објектима осигураника

12 месеци од 01.01-31.12.2019.године

Редовно осигурање возила (3 возила)

На 12 месеци при регистрацији

Осигурање према трећим лицима

На 12 месеци

Осигурање се упаћује у 12 рата на месечном нивоу, по успостављеној фактури, осим
осигурања возила и каско осигурање које се уплаћује једнократно. и то:

1. осигурање од пожара-цивил (тарифа I) тарифа 01
2. осигурање од провалне крађе и разбојништва (тарифа IV) тарифа 02
3. осигурање стакла од лома (тарифа V) тарифа 03
4. осигурање машина од лома (тарифа III) тарифа 11
5. осигурање лица од незгоде при обављању и ван обављања ред.занимања (тарифа I) тарифа 80
6. осигурање лица за случај болести и хирушких интервенција тарифа 90
7. Осигурање према трећим лицима

- Закуп имовине и опреме – економска класификација 421600-динара 184 264,00
средства ове економске класификације на извору финансирања 01, одобрена су за
следеће намене:
-закуп бине и бинске опреме за одржавање гитаријаде на Лагуни
-закуп мобилних тоалета за време одржавање првомајског уранка.
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Услуге превоза- економска класификација 422000 Трошкови превоза
динара-1 864 650,00 и то:
-на економској класификацији 422100 Трошкови службених путовања у земљи динара
1 435 000,00
- на економској класификацији 422200 Трошкови службених путовања у иностранству
динара 429 6500,00
Услуге превоза ЦЗК користи како услуге превоза у земљи тако и у иностранству. Ову
врсту услуга користимо првенствено у виду аутобуског или авионског саобраћаја ( на
име превоза глумаца и уметника приликом гостовања позоришних представа и других
програма, попут превозa фолклора, превоза извођача и учесника на Уранку и
Гитаријади, сценографије као и других гостију, жирија и учесника ).
Поред трошкова које се односе на програмске активности, ову врсту трошкова односи
се и на редован рад ЦЗК.
Такође, средства на овој економској класификацији средства ће се употребити за
исплату дневница и других трошкова на службеним путовањима (паркирање итд), у
складу са чланом 29 ПКУ.
У оквиру ове економске класификације планирана су средства за путовања у земљи и
иностранство, као и исплата дневница и то:
- Уметничко сценске делатности (гостовање представа професионалне и
аматерске)
- Одржавање поп и рок концерата
- Одржавање књижевних вечери и трибина
- Едиција и Часопид „Браничево“ и књижевни живот ЦЗК
- Одржавање Првомајског уранка
- Одржавање гитаријаде на лагуни
- Миливојев штап и шешир
- Смотра драмских аматера „Живка Матић“
- ГАНИП-Градски ансамбл народних игара и песама ЦЗК
- РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе
- Дистрибутерско филмска делатност
- Драмски студио ЦЗК
- ''Липарске вечери'' (венац липарских градова)

Економска класификација 423 – Услуге по уговору
Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 3 683 992,00
динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:
•

из буџетских средстава у износу од 1 298 992,00 динара,

30

•

из сопствених средстава у износу од 2 385 000,00 динара.

Административне услуге 423100 динара 10 000,00
Средства ове економске класификације планирана су са извора финансирања 04 у
минималном износу од 10 000,00 динара и употребиће се према потреби ако буде
исказана у буџетској 2019.години.
-компјутерске услуге ( 423200) у износу од 230.000,00 динара, извор
финансирања 04 Сопствени приходи буџетског корисника- одржавање
рачуноводственог програма и компјутера у ЦЗК, а у складу са Уговорима са
овлашћеним предузећима, као и на име закупа система евиденције радног
времена. Уплата уговорене суме се врши на месечном нивоу, у једнаким
износима.
1.Одржавање компјутерских програма у рачуноводству, плаћа се по склопљеном
уговору на месечном нивоу, што за целу годину износи 120.000,00 динара
2.Контрола приступа и евиденције радног времена, такође се извршава на
месечном нивоу, тако да је планирани износ за 2019.годину за ове потребе
96.000,00 динара.
3. веб хостинг и регистрација домена и др.компјутерске услуге 14.000,00 динара.
-услуге образовања и усавршавања запослених ( 423300 ) у износу од
155.000,00 динара, биће искоришћена на име котизације за семинаре , уплате
чланарине и др.
План стручног усавршавања запослених-учешћем на семинарима:
-обука за службу ППЗ ( 1 радник ) динара 25.000,00
-2 семинара из области ППЗ динара 20.000,00
-2 семинара из безбедности и здравља на раду динара 30.000,00
-семинари и обуке из области рачуноводствених, правних и кадровских питања
динара 55.000,00
-семинари и усавршавање за потребе ГАНИП-а

-услуге информисања (423400) у износу од 1 008 562,00 динара,
-извор финансирања 01

динара 388 562,00

31

-извор финансирања 04

динара 620 000,00

Иста се односе на медијске услуге радија и телевизије, објављивање тендера и
информативних огласа о дешавањима у ЦЗК, као и за потребе штампе билборда,
плаката и флајера по исказаним потребама.
1. медијске услуге радија и телевизије динара (1 телевизија и 1 радио)
2. објављивање тендера и информативних огласа динара ( 1 локални лист и
претплата на 1 локални лист)
3. услуге штампе (билборда, флајера, плаката, рекламних кеса, шоља и др.)
ЦЗК поседује Правилник о трошковима рекламе и репрезентације
бр.1423/01.08.2012.године, где је чланом 6 предвиђено да годишњи износ на име
трошкова рекламе и пропаганде се планира Финансијским планом за дату
годину.
Поред трошкова које се односе на програмске активности, ову врсту трошкова односи
се на редован рад ЦЗК, као и пројектне активности које су прерасле у редовне
трошкове функционисања Установе:

5. Економска класификација 423-500 Стручне услуге динара 538 500,00
-извор финансирања 01

динара 338 500,00

-извор финансирања 04

динара 200 000,00

-Са ове економске класификације, планирамо исплате по склопљеним уговорима са
лицима која обављају посао ван делатности Установе ( Уговори о делу, привременим и
повременим пословима и др. ).
-стручне услуге ( 423500) у износу од 338.500,00 динара, извор финансирања 01,
(накнада за рад Управног одбора-накнада члановима Управног одбора који нису
из редова запослених-3900,00 динара нето за председника и по 3.000,00 динара
нето за 5 чланова, увећано за припадајуће порезе и доприносе/10 месеци). Износ
планиран у истом обиму као и у 2018.години. У 2018.години, ЦЗК је вршио
исплату члановима УО који нису из реда запослених, и то за шест чланова
именованих од стране Градске Скупштине, док накнада за чланове из реда
запослених, као и Надзорном одбору није исплаћивана. У 2019.години,
планирамо исплату на исти начин као и 2017.године, сем у случају другачијих
одлука градске Скупштине или Већа. )
Са извора финансирања 04, финансираће се следеће врсте расхода:
1. услуге вештачења 50.000,00
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-Правно заступање пред домаћим судовима и услуге вештачења – с обзиром на
чињеницу да ЦЗК води неколико спорова из радног односа, у 2019. години
постоји потреба за планирањем ове врсте расхода. Напомињемо, већину спорова
предали смо Јавном правобраниоцу
2. осталих услуга по склопљеним уговорима динара 150.000,00

6. Услуге за домаћинство и угоститељство (економска класификација 423600)
динара 967 500,00
-извор финансирања 01

динара 307 500,00

-извор финансирања 04

динара 660 000,00

Поред угоститељских услуга и трошкова преноћишта (дочек делегација, службених и
ванредних посета и гостију) у оквиру ове економске класификације планирамо још:
-Хемијско чишћење службених одела (према исказаним потребама) које користе
водитељи, техничка служба и помоћно особље при дочекивању гостију, као и део
специфичне гардеробе фолклорног ансамбла.
7. Репрезентација – (економска класификација 423700) динара 594 430,00
-извор финансирања 01

динара 234 430,00

-извор финансирања 04

динара 360 000,00

средства ове економске класификације су ,такође, углавном програмског типа и односе
се на:
-Набавку хране и пића за госте, тј.извођаче приликом одржавања позоришних и других
програма.
-Награда и поклона (шешир - Манифестација "Миливојев штап и шешир", штапови за
исту манифестацију, књиге, плакете и значке и др).
-Поклона на име карата, књига, цвећа, знаменитости Града, тј.сувенира, сатова за
годишњице и др.
Стандардана репрезентација (кафа, сокови, чајеви ,алкохолна и безакохолна пића) за
потребе Управе представља саставни део ове економске класификације и није
програмског карактера. Ту се првенствено мисли на госте и пословне партнере
директора и запослених у ЦЗК.
Од одобреног буџета, средства се распоређују за следеће врсте трошкова
1. поклони динара 100.000,00 (Поклона на име књига, цвећа, знаменитости
Града, тј.сувенира, сатова за годишњице, пословне партнере и др.)
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2. репрезентација динара 494.430,00
Економска класификација 423-900 Остале опште услуге – динара 180 000,00
-извор финансирања 01

динара 30 000,00

-извор финансирања 04

динара 150 000,00

Средства на овој економској класификацији у износу од 30 000,00 динара (извор
финансирања 01) планиран је за плаћање услуга професионалног обезбеђења на
програмским активностима Установе који се одржавају на отвореном простору
(центар града) у месецу јуну поводом завршетка школске године.
Са економске класификације 423900 на извору финансирања 04 Сопствени
приходи буџетског корисника, планирана су на нивоу 2018.године, а на име
исплата Уговора са правним и физичким лицима за извршене услуге које нису
разврстане на другом месту.
Средства нас овој економској класификацији планирана су за 2 уговора о делу
100.0000,00 динара бруто. Такође, планиран је 1 уговор са правним лицем, у износу од
50.000,00 бруто.
Економска класификација 424000 Специјализоване услуге дината 8 228 000,00
-извор финансирања 01

динара 4 964 000,00

-извор финансирања 04
-извор финансирања 13

динара 3 010 000,00
динара 254.000,00

Економска класификација 424200 Услуге образовања, културе и спорта динара
7.784.000,00
-извор финансирања 01

динара 4 964 000,00

-извор финансирања 04

динара 2 820 000,00

Ова економска класификација је углавном програмског типа, те се све услуге културе
измирују преко апропријације 424221 Услуге културе (закуп представа, ангажовање
глумаца, водитеља, аниматора, сликара, отпуп текстова, филмских пројекција итд).
Кроз редовне трошкове функционисања, на економској класификацији 424200 Услуге
образовања, културе и спорта, финансирају се следеће активности:
- Уметничко сценске делатности (професионалне и аматерске)
- Одржавање поп и рок концерата
- Одржавање књижевних вечери и трибина
- Едиција и Часопид „Браничево“ и књижевни живот ЦЗК
- Одржавање Гитаријаде на Лагуни
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-

Миливојев штап и шешир
Смотра драмских аматера „Живка Матић“
Летњи програм
ГАНИП-Градски ансамбл народних игара и песама ЦЗК
РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе
Дистрибутерско филмска делатност
Драмски студио ЦЗК
''Липарске вечери'' (венац липарских градова)

Напомена: Комерцијални програми који се одржавају у салама ЦЗК по Уговорима о
извођењу програма на проценат, исплаћују се са позиције 424200 Услуге културе, извор
финансирања 04 Сопствени приходи, тако што се карте за извођење програма продају
на билетарници ЦЗК, а ЦЗК на основу Уговора о извођењу комерцијалног програма
иплаћује уговорени процентуални изно извођачу програма. Планом за 2019.годину,
предвиђено је да се одржи десетак таквих програма, те је из тог разлога на извору 04,
планирати износ од 1 150 000,00 динара.

Економска класификација 424300 Медицинске услуге динара 120.000,00
•

У оквиру ових услуга планирамо за 2019.годину динара 120.000,00-редовни и
ванредни систематски прегледи радника, у складу са Законом о безбедности и
заштите на раду и ПКУ-2. Овим планом педвиђен је здравствени преглед за 24
радника по цени од око 5 000,00 динара по раднику.

Економска клаификација 424900 Остале опште услуге динара 324 000,00
-извор финансирања 04
динара 70 000,00 (урамљивање слика, израда
кључева, и др.услуге које нису посебно наведене)
-извор финансирања 13
динара
облагање гранитом бисте Г.К. Жукова).

254.000,00 (израда бетонског постамента и

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.084 500,00
динара односе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:
•
•

из буџетских средстава у износу од 724 500,00 динара,
из сопствених средстава извор 04 у износу од 360 000 динара.
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Под текућим поправкама и одржавањем зграда и грађевинских објеката
(економска класификација 425100) планирана су средства у укупном износу од
314000,00 динара ( по свим изворима финансирања ) за следеће намене:
-молерско фарбарски и фасадерски радови динара 39.000,00
-радови на водоводу и канализацији динара 100.000,00
-радови на електичним инсталацијама динара 100 000,00
-поправка система за централно грејање

50 000,00

-остали радови (набавка олука) динара 25.000,00
Установа располаже следећим просторима:
-Зграда Дома културе у улици Јована Шербановића 1 Пожаревац, укупне површине
2750 м2.
-Лимена гаража у улици Р.М.Руса.
Зграда Дома културе је у релативно добром стању ; постоји статички проблем са
настешицом изнад главног улаза у хол и велику салу, проблем са подземним водама
које плаве подрумске делове, електро и водоводноом инсталацијом која се често кваре.
Такође, потребно је вршити периодичне молерско-фарбарске радове у свим
просторијама зграде.
Зграда биоскопа „Морава“ је у веома лошем стању и да би се привела намени коју смо
ми планирали (биоскопске пројекције) потребна је целокупна адаптација исте, пре свега
крова зграде. Напомињемо да је део тренутно изнајмљен трећем лицу ,

Под текућим поправкама и одржавањем опреме (економска класификација
425200 динара 770 500,00
-извор финансирања 01

динара 570 500,00

-извор финансирања 04

динара 200 000,00

Због комплексности, сложености и разноврсности опреме у ЦЗК-у, потребно је
обезбедити довољно средстава за одржавање постојеће опреме у Центру за културу и
то:
1.Поправка и замена оштећених делова опреме за културу (425262) током целе године.
2.Поправка и одржавање намештаја (425221) током целе године.
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3.Поправка и одржавање рачунарске опреме (425222) током целе године.
(набавка кертриџа, поправка и сервисирање саме рачунарске опреме) током целе
године.
4. Поправка и одржавање опреме за комуникацију(425223) током целе године.
(замена батерија, каблова и др).
5. Поправка и одржавање електронске и фотографске опреме (425224)током целе
године,
6. Опрема за домаћинство и угоститељство(425225) током целе године,
7. Остале поправке и одржавање опреме (425229) током целе године,
8. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (425281) периодично у
складу са Законом,
-Контрола и сервисирање ПП апарата, хидранске мреже и обука радника из ППЗ,
-Сервисирање и контрола система за дојаву пожара.
-Контрола громобранске инсталације и отпора уземљења и елек.инсталација.
-Сервисирање цугова и ротације позорнице.
-Зштитна средства за личну заштиту (рукавице, наочаре, идр.).
-Припадајући алат за одржавање и рашчишћавање пожарних путева.
-сервисирање и одржавање система видеонадзора.
9. Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај (425210) током целе године
10. Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне (42529) током целе
године
Под текућим поправкама и одржавањем опреме (економска класификација
425200) планирана су средства у укупном износу од 770.500,00 ( по свим изворима
финансирања ) за следеће намене:
1. поправка и замена оштећених делова опреме за културу (425262) 200.000,00
2. поправка и одржавање намештаја (425221)

15 500,00

3.. Рачунарска опрема (425222)

50.000,00

( сервисирање саме рачунарске опреме) током целе године
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4.електронска и фотографска опрема-редован сервис и поправка (425224) 30.000,00
5. опрема за домаћинство и угоститељство (425225)

15.000,00

6. текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (425281) 317.000,00
7. текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај (425210)

143.000,00

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 2.380 190,00 дин.
осе се на расходе који ће се финансирати из следећих извора:
•
•

из буџетских средстава у износу од 1 230 190,00 динара
из сопствених средстава извор 04 у износу од 1 150 000,00 динара.

-административни материјал / економска класификација 426100
динара 300 000,00
-извор финансирања 01

динара 150.000,00

-извор финансирања 04

динара 150 000,00

Са извора финансирања 01 економска класификација 426100- средстава ове
економске класификације користе се за набавку папира за штампу, регистратора,
хемиских оловки, фасцикла, муниције, спајалица и другог административног
материјала према исказаним потребама.
Натурално коришћење средстава канцеларијског материјала на годишњем нивоу:
назив

количина

Папир А4

120 рисова

Коверте велике

400 комада

Коверте америкен

1500 комада

Фасцикле са механизмом

120 комада
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Фасцикле картонске

170 комада

Дискови ДВД

300 комада

Компакт дискови

500 комада

регистратори

60 комада

Обрасци разни

550 комада

Свеске разне

6 комада

Муниције и спајалице

6 кутија

Отпремнице

20 комада

деловодник

1 комад

Маркери разни

100 комада

Селотејп трака-разне

45 комада

Каро папир

4 паковања

Коректор у траци

50 комада

Хемијске оловке

300 комада

остало

По исказаним потребама

Из сопствених средставa 04 планира се финансирање следећих услуга:
-административни материјал динара 150.000,00
1. канцеларијски материјал динара

40 000,00

2. ХТЗ опрема динара

100.000,00

3. остали административни материјал 10.000,00

-материјал за образовање и усавршавање запослених динара 196 840,00
ек.кл.426300)
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Центар за културу је претплатник на следеће стручне часописе:
1. БИЛТЕН за рачун.буџетских корисника
2. ПРАВНИ САВЕТНИК.
3. ПРАВНИК.
4. ИПЦ финансије.
5.Остале повремене публикације неопходне за рад.
Претплата се уплаћује квартално или полугодишње , према Уговорима. За
2019.годину, планирамо да останемо на нивоу 2018.године
-материјал за саобраћај (426400) динара 532.250,00
-извор финансирања 01

динара 182.250,00

-извор финансирања 04

динара 350 000,00

бензин и мазиво за потребе 3 алужбена аутомобила ЦЗК. Коришћење службених
аутомобила регулисано је Правилником о условима и начину коришћења службених
возила ЦЗК број 1515/14.08.2012.године. Центар за културу поседује 3 аутомобила:
заставу 10, Дачију Логан и Пицк уп. Материјал за саобраћај у горе наведеном износу,
користи се за сва 3 аутомобила.
Кроз редовне трошкове функционисања, на економској класификацији 426400
Материјал за саобраћај, финансирају се следеће активности:
- Уметничко сценске делатности (професионалне и аматерске)
- Одржавање поп и рок концерата
- Одржавање књижевних вечери и трибина
- Едиција и Часопид „Браничево“ и књижевни живот ЦЗК
- Одржавање Гитаријаде на Лагуни
- Одржавање првомајског уранка
- Миливојев штап и шешир
- Смотра драмских аматера „Живка Матић“
- Летњи програм
- ГАНИП-Градски ансамбл народних игара и песама ЦЗК
- РЕФРАКТ-Регионални фестивал алтернативне културе
- Дистрибутерско филмска делатност
- Драмски студио ЦЗК
- ''Липарске вечери'' (венац липарских градова)

-материјал за образовање, културу и спорт (426600) динара 425.000,00
-извор финансирања 01

динара 375.000,00

-извор финансирања 04

динара 50 000,00
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Средства ове економске класификације су углавном програмског типа. Током
2019.године планира набавка материјала који ће се користити за израду костима,
сценографије за позоришне представе Установе, и друге потребе.
Кроз редовне трошкове функционисања, на економској класификацији 426600
Материјал за културу, финансирају се следеће активности:
- Уметничко сценске делатности
- Драмски студио и
- Редовни трошкови функционисања
-медицински и лабораторијски материјали (426700) динара 30.000,00 /извор
финансирања 04/ (допуна апотеке прве помоћи и прве помоћи за аутомобиле и других
медицинских и лабараторијских материјала у складу са Законом о безбедности на
раду). Средства на овој економској класификацији планирана су као и до сада са извора
финансирања 04 Сопствени приходи буџетског корисника.

-материја за одржавање хигијене и угоститељство динара 226 100,00
-извор финансирања 01

динара 146 100,00

-извор финансирања 04

динара 80 000,00

Средства ће се трошити у једнаким кварталним износима за тоалетне, санитарне и
хигијенске потребе свих врста, с обзиром на то да наша кућа прими огроман број
посетилаца и кроз њу прођу сви узрасти. Због тога смо у обавези да стање хигијене,
санитарне и тоалетне просторије држимо у најбољем могућем стању како бисмо свим
посетиоцима и запосленима омогућили конфорно и здравствено заштићено борављење
у нашем простору.
ПРЕГЛЕД НАТУРАЛНОГ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ХИГИЈЕНЕ НА ГОДИШЊЕМ НИОУ:
MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

WC PAPIR 24/1
UBRUSI 4/1
PRAŠAK ZA VEŠ
OMEKŠIVASČ ZA VEŠ 2/1
GUMENE RUKAVICE
FINISH SO ZA SUDO MAŠINU
TABLETE FINISH ZA SUDOMAŠ
SJAJ ZA S.MAŠINU 0.500 l
VIM CREM
SRED.ZA KAMENAC
SRED.ZA STAKLO
SRED. ZA PODOVE
WC GEL

120pakovanja
120 pakovanja
24 kg
18 lit.
50 kom
6 kg
500 kom
9 kom
12 kom
10 kom
40 kom
60 kom
50 kom
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

FAIRY ZA SUDOVE
DRVENE METLE
ŠIPKE ZA DŽOGERE
BRISKO ZA DŽOGERE
WC KORPICE
SONA KISELINA
PRONTO ZA DRVO U SPREJU
RAID ZA MUVE U SPREJU
OSVEŽ.PROST.U SPREJU
AIR WICK OSV.PROST.BOCA
SNEŽNIK
SAPUN ZA RUKE
ČETKE ZA ČIŠĆENJE
SUDJERI ZA SUD.2/1
TRULEKS KRPE3/1
PVC KESE ZA SMEĆE 40l.
PVC KESE ZA SMEĆE 120l.
TEČNI SAPUN ZA RUKE 1/1
ŽICA ZA SUDOVE 3/1
ŠOLICE ZA KAFU 6/1
ŠOLJICE ZA ČAJ
KORPE ZA SMEĆE MALE
KORPE ZA SMEĆE VELIKE
KANTE ZA DŽOGERE

24kom
20 kom
20 kom
100 kom
200 kom
50 kom
20 kom
10 kom
20 kom
120 kom
10 kom
60 kom
10 kom
50 kom
30 kom
200 kom
150 kom,
14 lit
12 kom
3 kopmpl.
24 kom
20 kom
2 kom
8 kom

-материјал за посебне намене динара 670 000,00
(екон.класификација 426900)
-извор финансирања 01

динара 300 000,00

-извор финансирања 04

динара 370.000,00

Средства ове економске класификације користе се за следеће намене:
-потрошни материјал (за компјутере, сијалице, каблове, рефлекторе, водоводну
инфраструктуру, аутомобил, и др.)
-резервни делови (за компјутере, сијалице, каблове, рефлекторе, водоводну
инфраструктуру, аутомобил, и др.)
-алат и инвентар (куповина нових и замена постојећег)
-остали материјал за посебне намене
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Економска класификација 465- Остале дотације и трансфери динара 2 337 000,00
-извор финансирања 01

динара 2.350.000,00

-извор финансирања 04

динара 27.000,00

Из средстава буџета, извор финансирања 01, односи се на:
-1. накнаде за особе са инвалидитетом који се уплаћује у складу са Законом о
професионално реабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом СЛ.гласник РС
36/2009 и Правилника о начину извршавања обавеза-500.000,00 динара
-2. средства која се уплаћују на рачун прописан за уплату јавних прихода РС а у
складу са чланом 7 Закона о привременим уређивању основица за обрачун и исплату
плата односно зарада и др.сталних примања динара 1 850 000,00.
2.1. са извора финансирања 04-сопствени приходи буџетског корисника, планиран је
износ од 27.000,00 динара првенствено приликом исплате стимулације код обрачуна
плата.
Напомена: са извора финансирања 01 врши се уплата накнаде за особе са
инвалидитетом и средства на име привременог уређења основица по Закону, док
се са извора 04 врши уплата на име привременог уређења основице на обрачунату
„стимулацију“.

482000 Порези, обавезне таксе и таксе наметнуте од једног нивоа власти другом
динара 750.000,00 извор 04
Сопствена средства , биће употребљена за плаћање пореза на добит Установе, порез на
регистрацију за 3 возила ЦЗК, таксе на име регистрације, пореза на наслеђе и поклон,
комуналне таксе за паркирање (ЈКП Паркинг сервис), трошкови путарине, и друге врсте
пореза и такси по Решењима, као и таксе Агенцији за јавне набавке приликом обарања
јавних набавки.

483000 Новчане казне и пенали по решењу Судова и судских тела динара
200.000,00-извор финансирања 04
На извору финансирања 04-сопствени приходи буџетског корисника, средства ће се
употребити за плаћање новчаних казни по другим Решењима, уколико постоји потреба
(динара 200.000,00).
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ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-економска класификација 512000:
Установа води активну инвестициону политику коју је оснивач, Град Пожаревац, до
сада у потпуности разумео , подржавао и подржао. Зато сматрамо да је план
инвестиција објективан и служи укупном циљу - да ЦЗК буде оперативно максимално
опремљен, а тиме и способан да буде у непрекидној конкуренцији за квалитетну
понуду публици и сарадницима.
У 2019. години неопходно је обавити следеће инвестиције:
-Набавка Лед екрана
динара 900 000,00 (извор финансирања 13)
-Набавка и уградња биоскопске аудио опреме динара 7 708 000,00 (извор финансирања
15-динара 6 000 000,00 и извор 13-динара 1 708 000,00)
-Набавка дигиталног биоскопског пројектора динара 3 000 000,00 (извор 13)
- Набавка компјутерске опреме динара 200 000,00 (извор 04)
- Обнављање појединачних телефона по канцеларијама (фиксних и мобилних)

динара 81.000,00 (извор 04)
- Набавка опреме за домаћинство и угоститељство динара 53 000,00 (извор 04)-набавка
фрижидера и мини шпорета
- Набавка нових клима уређаја по канцеларијама динара 105 000,00 (извор 04)

3. П Р О Ј Е К Т Н Е
1.

АКТИВНОСТИ

Глумачке свечаности „Дани Миливоја Живановића“ П-1

У априлу месецу одржава се најзначајнији програм Центра за културу а и града
Пожаревца, фестивал Глумачке свечаности Миливоје Живановић . Овај фестивал се
одржава према посебном програму и пројекту, под покровитељством града Пожаревца.
Рад се одвија по одлукама Уметничког већа (некада Организационог одбора) и по
селекцији селектора фестивала.
Глумачке свечаности "Миливоје Живановић" Од 1995. године у Центру за културу
Пожаревац одржава се позоришни фестивал у славу једног од највећих српских
глумаца – Миливоја Живановића.
За двадесет и две године свог трајања приказане су најбоље представе српске
позоришне продукције, а главну награду фестивала, статуету са ликом Миливоја
Живановића (рад академског вајара Јована Солдатовића) , понели су и прави бардови
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наше сцене. Лауреати су били, између осталих, Љуба Тадић, Петар Банићевић, Воја
Брајовић, Михајло Јанкетић, Предраг Ејдус, Ружица Сокић, Ђурђија Цветић, Гојко
Шантић, Драган Мићановић (два пута), Радмила Живковић, Драган Петровић - Пеле,
Борис Исаковић, Милан Гутовић, Гордана Ђурђевић – Димић, Тихомир Станић,
Предраг Мики Манојловић, Саша Торлаковић, Миодраг Кривокапић, Небојиша
Глоговац, Војин Ћетковић и Хана Селимовић.
Значајан је и низ режисера који су учествовали на фестивалу: Дејан Мијач, Јагош
Марковић, Егон Савин, Небојша Брадић, Никита Миливојевић, Југ Радивојевић, Боро
Драшковић, Горчин Стојановић, Андраш Урбан…
Глумачке свечаности “Миливоје Живановић” ће и у будућности бити централна
културна манифестација Браничевског округа и града Пожаревца, уз задатак на коме
желимо да посебно порадимо а то је већи медијски одјек и популаризација фестивала.
Начелни организациони поступци приликом припреме и реализације:
Формирање уметничког већа, избор селектора.
Затварање финансијске конструкције.
Избор стручног жирија и избор жирија публике.
Разматрање и прихватање предлога селектора, сачињавање програма и избор пратећег
програма Глумачких свечаности.
Идејно решење плаката, књиге, флајера, и њихово штампање.
Формирањем Уметничког већа ово тело бира селектора а затим га именује. Селектор до
првог фебруара врши селекцију и саопштава предлоге за фестивал. У току фебруара
врши се избор жирија. У марту се на конференцији за медије која се традиционално
организује у Народном позоришту у Београду или неком другом позоришту у главном
граду, саопштава репертоар.
У марту месецу приступа се техничкој припреми сале у Центру за културу, почиње се
са израдом и штампом материјалаСелектор по свом избору позива ПЕТ најбољих
представа одиграних у претходној години - сезони у Србији за фестивал. . Шеста
представа је ревијалног карактера у част победника глумачког фестивала.
У току самог фестивала стручни жири сваке вечери додељује најбољем глумцу
представе повељу манифестације, а на крају фестивала жири из круга претходно
награђених додељује најбољем протагонисти велику награду Глумачких свечаности
статуету са ликом Миливоја Живановића и новчану награду. Публика такође има свој
жири који пригодно дарује глумце.
Сврха: Задовољење културних и позоришних потреба локалне заједнице кроз
позоришне представе .
Основ: Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016 ), План и програм
рада ЦЗК, Статут Центра за културу Пожаревац
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Опис: Пројекат је у директној вези са циљем промовисања културног наслеђа у сврху
развоја туризма. Глумачке свечаности су централна културна манифестација
Браничевског округа, града Пожаревца и једна од најзначајнијих манифестација ове
врсте у Србији. Свечаности се одржавају од 1995.године и у град доводе најбоље
представе са српског говорног позоришта. Током свечаности учествује ПЕТ представа
такмичарског дела по избору селектора и ЈЕДНА представа ревијалног карактера у част
завршетка фестивала и проглашења победника. Стручни жири сваке вечери бира
најбољег глумца. Од тих најбољих глумаца, бира се победник фестивала.
У оквиру пројекта планира се:
-број представа у Пожаревцу: 6
-исплата накнаде за рад селектора, стручног жирија и на име беседе о глумцу
-набавка поклона за победника вечери
-исплата Награде победнику Глумачких свечаности „Дани Миливоја Живановића“
-посета гробу Миливоја Живановића
-вечера у част отварања Свечаности и вечера у част победника
Време одржавања: 01-06. април 2019. године .
број учесника: шест ансамбала (ПЕТ + ЈЕДАН).
Носилац пројекта: Бојан Гачевић, уредник и главни организатор фестивала

2.

Оркестар “Гвардија” П 2

Оркестром руководи МА Теодора Димитријевић, и у сарадњи са диригентом оркестра
по уговору, организује пробе и наступе, имајући у виду техничке и просторне
могућности наше Установе.
У плану је да се почев од 15.јануара организују од 3-4 пробе недељно, са тим што се
пробе неће изводити у време глумачких фестивала у организацији наше куће као и у
време државних и верских празника, док у завршним недељама пред наступ пробе ће
бити учесталије, максимално до седам пута недељно.
Оријентациони број проба у 2019. години: 60-80
Оркестар «Гвардиа» ће имати пет гала тј. целовечерња концерта од тога три концерта у
земи и два у иностранству.(ЉКИ, Новогодишњи концерт, и концерт у оквиру градске
славе Света Тројица), као и више концерата и наступа мањег обима.
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У току 2019. године у плану су да се реализују два гостовања оркестра Гвардиа, у Баа
Лука (Република Српска) и Беч ( Аустрија).
Такође што се тиче осталих активности оркестра «Гвардиа» наступаће се и у мањим
камерним саставима за потребе наше куће, Града Пожаревца, као и за друге нама
блиске културне институције које изискују музички садржај.
Основ: Закон о култури РС (Сл.гласник 72/2009, 13/2016 и 30/2016), Статут Центра за
културу Пожаревац.
Опис: Обезбеђивање потреба функционисања оркестра града Пожаревца “Гвардиа”
ради неговаа културе становништва Пожаревца, едукације младих музичара спремањем
и извођењем концерата
Спецификација трошкова:
Специјализоване услуге: 2.355.681.РСД
Трошкови путовања: У земљи: 100.000.РСД; у иностранству 200.000.РСД
Услуге по уговору: Услуге информисања: 50.000.РСД ; Репрезентација: 40.000.РСД
Укупно: 2.745.681.РСД
Носилац пројекта: Предраг Пауновић

3.

''Виминацијум фест - митови данас'' . П-3
Увод
Јединствени и у светским размерама непоновљив локалитет Виминацијум

изузетна је прилика за оснивање позоришног фестивала који би нагласио значај
локалне заједнице – града Пожаревца и Браничевског управног округа на чијој се
територији налази, а својим неимитативним концептом који би се ослањао на
пре/вредновање митова прошлости и данашњице постао манифестација која би се
својом оригиналношћу наметнула културној јавности Европе.
Фестивал за сада има радни наслов ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ: МИТОВИ СТАРИ
И НОВИ. Могуће се и следеће или неке друге варијације ВИМИНАЦИЈУМ: МИТ
ДАНАС, ВИМИНАЦИЈУМ: ПОЗОРНИЦА МИТОВА
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Такво уочљиво концептуално обележје којим би се захватио специфичан корпус
представа грађених на изразитим ликовима који су у темељима цивилазација (Едип,
Прометеј, Електра, Јов, Христос, Јулије Цезар, Колумбо, Тесла, Милош Обреновић,
Милена Павловић Барили итд.) или митови нашег доба (Ленон, Чарли Чаплин,
Моцарт,..) учинило би овај Фестивал проминентном манифестацијом европског значаја.
Фестивал би, првенствено, реализовали заједно Град Пожаревац у сарадњи са
Археолошким парком Виминацијум а уз подршку Министарства за културу
Републике Србије и других заинтересованих партнера.
Пројекат Виминацијум, под руководством Археолошког института Српске академије
наука, био би остварен у сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика
културе.
Треба подсетити да је Виминацијум стављен под заштиту државе још 1949. године, као
споменик културе – археолошко налазиште. Године 1979, Скупштина Србије
прогласила је Виминацијум изузетним културним добром
Мотиви за оснивање Фестивала
Град Пожаревац , према свом геополитичком положају, историјским наслеђем,
мрежом

културних

институција,

дугом

традицијом

одржавања

фестивалских

манифестација, развијеним и истраженим културним потребама, нарочито у области
позоришног стваралаштва, има потенцијалну публику, уметничке и друге ресурсе,
задовољава техничке, органзационе и друге услове те би могао да буде јако локално
упориште за организовање концепутално јасног позоришног фестивала на туристичкоархеолошком локаалитету Виминацијум. Преовлађујући садржај биле би представе које
се директно или индиректно дотичу митолошких личности и тема или обрађују митове
и личности савременог раздобља.
Општи циљ пројекта
Фестивал ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ: МИТОВИ СТАРИ И НОВИ значајно би
утицао на унапређење у области позоришне уметности , садржајнијем културном
животу уопште, те развијању развоју креативних снага, утврђивања специфичног
културног идентитета и одрживог развоја Града Пожаревца који је довољно јак да
постане центар отпора централизацији и глобализацији.
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Специфични циљеви пројекта
Фестивал ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ: МИТОВИ СТАРИ И НОВИ требало би да
својим деловањем допринесе директно и индиректно дугорочном и одрживом развоју
Града Пожаревца што је иначе у складу са стратешким приоритетима града. Надаље,
ангажовањем уметника и радника у култури Фестивал би значајно утицао на јачање
капацитета културе на локалном нивоу, као и унапређењу међуресорне (културни
туризам) и међусекторске сарадње (јавни, приватни и цивилни сектор). Фестивал
ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ: МИТОВИ СТАРИ И НОВИ представљао би посебан
допринос побољшању културне понуде и подизању квалитета садржаја у граду
Пожарецу и местима Браничевског управног округа; очувању и унапређењу културне
разноликости и интеркултурном дијалогу; унапређењу и осавремењивању културне
инфраструктуре; заштити и ревитализацији споменика културе- тако би Виминацијум
на светској културно-историјској сцени заузео место које му са правом припада.
Фестивал би умногоме допринео унапређењу регионалне и међународне културне
размене и сарадње. Надаље, Фестивал би мобилисао волонтере и привукао госте из
иностранства, појачао локални утицај, омогућио комерцијална спонзорства, унапредио
доступност културних садржаја свим грађанима, утицао на стварање доброгог
окружења за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури, итд..
Један од важних циљева јесте и подстицање промоције Археолошког парка
Виминацијум, с обзиром на чињеницу да би Фестивал био међународног карактера,
односно узајамно подстивање развоја позоришне уметности и интернационализација
српске позоришне уметности, њен контакт са европским позориштима.
Опис, садржај и структура пројекта
Фестивал би био конципиран као манифестација на којој се реализује седам
представа у главном програму.
Критеријуми за избор представа би били следећи:
-позоришна остварења која конкуришу за учешће на Фестивалу морају у свом
садржају имати митску (дела грчке или римске класичне књижевности) или историјску
личност која се развила до мита, или личност из савременог периода науке, политике
културе, књижевности и уметности,која својим деловањем показује снагу митског бића.
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-за програм фестивала кандидују се представе које су изведене у сезони која
претходи издању Фестивала (у периоду од закључења претходне селекције до дана
којим се означава закључење селекције наредног фестив ала).
- за програм фестивала кандидују се представе из Србије, подунавске земље,
земље Средње и Југоисточне Европе.
-фестивал је такмичарског карактера. Назив награде, дизајн њеног материјалног
дела (плакете,дипломе, или др.) требало би да у свему одражава дух Виминацијума,
- Фестивалски програм утврђује Савет фестивала на предлог селектора.
- Селектора бира Савет фестивала (на једну годину са могућношћу продужења
још једну годину)на предлог уметничког директора Фестивала
-Пратећи програм Фестивала утврђује Савет фестивала на предлог уметничког
директора Фестивала.
Завршне напомене
Након прихватања Пројекта за оснивање Фестивала ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ:
МИТОВИ СТАРИ И НОВИ, приступило би се изради Статута, Правилника и свих
осталих релевантних докумената за функционисање Фестивала.
Период одржавања:
Мај - септембар. Простори Виминацијума.
Напомена: У случају временских непогода, фестивал ће се одржати у Центру за
културу Пожаревац
Аутор пројекта: Михајло Несторовић, директор Народног позоришта Сомбор уз
консултације са Др Миливојем Млађеновићем, театрологом из Сомбора
ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ – МИТОВИ ДАНАС од 26.06.2018. до 30.06.2018.

50

Спецификација трошкова

Стални трошкови: Закуп имовине и опреме: 519.000
Трошкови путовања: 150.000
Услуге поо уговору.
•
•

Услуге информисања 450.000
Услуге за домаћинство и угоститељство 750.000

Специјализоване услуге. 6.320.000
Материјал: 150.000
Гостујуће представе: Пет такмичарских представа према избору селектора. Од
тога, три велике, ансамбл преставе , које би се играле у арени, а две , мање у Домусу.
Смештај: Ансамбли, који долазе са веће удаљености од 200км, морају имати
обезбеђен смештај. Поред тога , гости фестивала: жири, новинари,
управници...гумци,такође , морају бити смештени. Ретко ко остаје све време фестивала.
Кетеринг:подразумева коктел након сваке представе на коме присуствују
учесници и гости.
Каталог и Промо материјал : као незаобилазни и веома важан сегмент
фестивала. Каталог је богато осмишњена књижица са свим детаљима везаним за
гостујуће представе исвим оним што прати фестивал.
Директор фестивала: Креатор фестивала и координатор свих сектора.
Предлажем да прве године буде спојена функција директора и селектора фестивала,
који ће имати задатак да прати позоришна дешавања, гледа представе које се тематски
уклапају у контекст фестивала и одабира пет фестивалских представа .
Технички директор: Ово је прва година фестивала и предлажем да се ангажује
технички директор НП Сомбор, Сипан Петреш, који има велико искуство на оваквим
фестивалима, као и техника Сомборског позоришта која је веома професионална.
Рента технике : Центар за културу Пожаревац је носилац посла и задужен за
продукцију фестивала. Након утврђивања стања технике, којом располаже, од стране
техн. директора, треба приступити рентирању неопходне технике за беспрекорно
функционисање фестивала. Како је читав тим технике из НП Сомбор ангажован на
фестивалу, предлажем да се техника рентира од НП Сомбор.
Маркетинг: у оквиру ове ставке подразумева се сваки вид савременог
представљања пројекта у јавности, од друштвених мрежа, телевитије, штампе и др.
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Режијски трошкови: У ове трошкове би спадали сви путни, смештајни и други
трошкови селектора и других лица укључених у пројекат приликом одабира представа
у земљи и иностранству
Свечано отварање и затварање фестивала: свака делатност у оквиру
затварања и отварања фестивала, подразумевајући хонораре актера и аутора и извођача
различитих музичко сценских делатности спада у овај сегмент.

Ради успешније реализације фестивала, неопходно је прикључити јавна предузећа
Града Пожаревца, МУП Србије, Здравствени центар...
Конкурисати на конкурсима Министарства и преговарати са ев. Спонзорима.

ВД ДИРЕКТОР

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

ДРАГИ ИВИЋ

ДЕЈАН МЛАДЕНОВИЋ

На основу члана 37.став 3. Статута Центра за културу Пожаревац, Управни
одбор је на седници одржаној дана 28.01.2019.године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм рада Центра за културу за 2019.годину.
2. Програм рада за 2019.годину чини саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ
УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
ДЕЈАН МЛАДЕНОВИЋ
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