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На основу члана 38. став 1. алинеја 8. Статута Дома културе Чачак, Управни одбор је 
према својој утврђеној надлежности, на седници одржаној дана 10. јануара 2019. године, 
донео 
 

 

ПРОГРАМ РАДА ДОМA КУЛТУРЕ ЧАЧАК 
за 2019. годину 

 
 

ПРОФИЛ УСТАНОВЕ  
 

Дом културе Чачак је једна од институција културе чији је оснивач Град Чачак. Са 
радом је почео, сада већ давне, 1971. године и од тада заузима важну улогу у културном 
животу грађана Чачка. Дом културе је центар бројних уметничких, професионалних и 
аматерских културних делатности. Кроз разне програмске активности представљају се 
врхунски уметнички домети, негујући све облике културе и уметности. Информативном и 
образовном улогом постао је центар културних и друштвених догађања у граду. Основна 
улога је представљање и афирмација уметности, али и продукцијa својих програма. 
Организацијом едукативних активности, доприноси се да пре свих млади имају прилику да 
се на најбољи начин упознају са културним вредностима. Својим деловањем Дом културе 
подстиче стваралаштво и сарађује са бројним културним и образовним институцијама, 
удружењима и појединцима, кроз пружање просторних, техничких и стручних услова. 
 

Рад установе одвијаће  се кроз више програмских целина: 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА 

 Драмски програм 

 Музички програм 

 Ликовни програм  

 Књижевни програм 

 Културно-образовни програм 

 Филмски и видео програм 
 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 XIII Фестивал анимације АНИМАНИМА 2019 

 XXIII Пролећни анале 

 Ноћ музеја (учешће) 

 Ликовна колонија ЧАЧАК 2019 

 Дани за дијалог 
 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 Часопис Градац (два тематска броја) 
 
ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ  

 Ликовни студио 

 Студио за анимацију ANIMATIC 

 Глумачка радионица 

 Балетски студио 
 



3 

 Програм рада Дома културе Чачак 2019. год. 

 

 

 
ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

 Аматерски програм 

 Програми  по захтеву оснивача 

 Издвојено одељење Балетске школе „Лујо Давичо“ Београд 
 
  

 
 

 
 

ДРАМСКИ ПРОГРАМ 
 

У 2019.  години, планирани програмски садржаји одвијаће се у две полу-сезоне, од 
јануара до маја и од септембра до децембра. 

Овај програм подразумева представе за одрасле и за децу. То је комерцијални 
програм у коме је планирано 15 представа за одрасле  и 10  представа за децу. 

У 2018. a за програмску сезону 2019. први пут је понуђен целовит позоришни програм 
(месец за месец) предшколским установама  “Радост” и “Моје детињство”, као и неким 
школама. Њихови стручни тимови (васпитачи, педагози, психолози) радо и углавном у 
целости прихватили су као значајну новину у смислу шире сарадње са Домом културе и 
измештањем  дечијег позоришног програма из импровизованих услова у вртићима и 
школама, у простор установе где ће деца моћи да имају прави доживљај позоришне 
уметности. У дечији позоришни програм су поред Глумачке радионице Дома културе, 
укључена  дечија и луткарска позоришта из Крагујевца,  Краљева и Београда. Овакав тренд 
сарадње, планирања и рада, наставиће се и 2019. године. 

Програм за одрасле подразумева сарадњу са реномираним позоришним кућама из 
земље и иностранства (Народно позориште, Југословенско драмско, Београдско драмско, 
Бошко Буха,  Атеље 212, Звездара театар, … АMERICAN DRAMA GROUP, TNT Britain и другим). 
При одабиру представа водићемо се афирмативним критикама, наградама, глумачком 
поделом и квалитетним и актуелним текстовима. 

 
 

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ 
 

Музика има огроман значај за сваког човека. Она утиче на развој његових музичких и 
психо физичких способности, изграђивање естетског односа према музици и уметности 
уопште. Музички програм Дома културе ће у наредном периоду бити препознатљив по 
високом квалитету програмских целина и нових иницијатива. Подржаваће се потреба 
уметника млађе генерације за афирмацијом, подстицаће се музички развој локалне средине 
(музичка школа) и неговаће се  жанровска разноврсност, па ће се тако на репертоару наћи 
класична, jazz, етно, популарна музика али и under ground извођачи.  

Избор музичких садржаја се базира на техничким могућностима реализације, на 
естетским критеријумима, атрактивности и популарности за ширу публику и процени 
комерцијалног ефекта као и на мисији установе да промовише младе таленте. Сарадња са 
институцијама из земље и иностранства  важан је елемент који доприноси квалитету и 
разноликости музичког програма. Поред концерата, пажња ће бити усмерена и на едукацију 
публике кроз предавања из области музике која ће имати за циљ упознавање са 
вредностима музичке уметности. Сарадња са истакнутим музичким ствараоцима и 
педагозима даће нову димензију музичкој сцени наше установе. Музички програм ће и у 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА 
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наредном периоду бити утемељен на програмској шеми која се разликује кроз неколико 
разноврсних целина.  

 
 
Планирано је: 
- 5 концерата класичне музике (3 концерта-некомерцијална, бесплатна за публику и 2 

комерцијална  концерта) 
- 5 комерцијалних концерата популарне музике (различити жанрови...поп, рок, 

џез....), 
- 1 опера комерцијално, 
- 1 балетска комерцијално представа, 
- 1 опера за децу некомерцијална. 

  
 

ХОР ДОМА КУЛТУРЕ 
 

У оквиру музичког програма у 2019. години почеће са радом дечији хор узраста до 8.  
разреда и  хор за одрасле. Припреме за почетак рада су извршене крајем 2018. у сарадњи са 
наставницима музичког васпитања одабрана су деца потребних гласовних могућности. 
          Хорско певање развија стваралачке склоности појединца. Оваква врста певања ствара 
погодне услове за неговање и усавршавање естетских и других културних мерила. Хорско 
певање доводи до развијања свести о неопходности друштвене сарадње и заједничког 
деловања па оно има и социјално-образовну функцију. 
           Хорско певање код деце подстиче интелектуалне и естетске способности и развија 
осећање припадности људској заједници и одговорности према њој због сталног контакта са 
већим колективом и решавању колективних задатака. 
            Почетком 2019. године, након одржаних аудиција, биће оформљена два хора: 

-дечији хор Дома културе (старосна граница 8.разред) 
-аматерски (одрасли) хор Дома куклтуре (доња граница су особе средњошколског 

узраста, а горње границе нема). 
Пробе ће се одржавати два пута седмично, у просторијама установе, по устаљеном 

распореду. 
 
Активности предвиђене за 2019.годину су: 
- аудиција за пријем нових чланова, 
- селекција чланова по гласовима, 
- вежбе правилног дисања, дикција, артикулација, 
- наступи хора на различитим локалним манифестацијама, 
 
 

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ 
 

Ликовни програм Дома културе Чачак се реализује у оквиру неколико делатности. Прва и 
најважнија је изложбена делатност, која се одвија у Ликовном салону, као централном 
излагачком простору, али и на Средњем и Горњем холу, као и у Клубу Дома културе.  

У Ликовном салону су, углавном изложбе аутора који су добили термине на Конкурсу за 
излагање. За организацију тих изложби су обезбеђени превоз радова, штампање каталога, 
позивница и плаката, трошкови доласка и боравка аутора. Програмски савет Ликовног 
салона у саставу: Милица Тодоровић, Сава Степанов, Сузана Новчић, др Бојан Оташевић и 
Весна Петровић ће одабрати изложбе и ауторе, од пријава са Конкурса. 



5 

 Програм рада Дома културе Чачак 2019. год. 

 

 

Као до сада концепт изложбених активности је да се прати домаћа ликовна сцена, али уз 
могућност преузимања изложби иностраних уметника, како би се нашој публици 
приближиле културе других земаља. Тежња је да се у Ликовном програму представе разне 
изложбе, како ликовне, тако и изложбе примењених уметности, фотографије, документарне 
и др. и тиме се задовољиле културне потребе грађана. 

За 2019. годину, планирано је да се одржи 11 изложби у Ликовном салону и изложбе: 
XXIII ПРОЛЕЋНИ АНАЛЕ и изложба Ликовне колоније. 

 
КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ 

 
Књижевни програм Дома културе, са 15 планираних програмских садржаја, настојаће 

да и у 2019. години програм буде садржајно богат и иновативан када су у питању учесници, 
сарадници и начини извођења програма. Програм ће бити отворен за све врсте сарадње са 
појединцима који имају идеју, са књижевним клубовима и издавачима, а нарочито са 
школама и вртићима. Биће настављена сарадња са школама поводом дечје недеље, 
сарадњу у организацији свечаних академија Богојављења, Светосавске свечаности и 
Мрчајевачким песничким сусретима. 
 Рад на пројекту поетског театра „Степенице“, наставиће се и у 2019. промовисањем  
неафирмисаних аутора, школске деце, група грађана у сарадњи са Школском управом и 
школама. 

 
КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

 
Сложеност и испреплетаност појава савремене уметности и савременог света у 

великој мери су условили поливалентан програмски профил Културно–образовног програма 
и мноштво интердисциплинарних и вишемедијалних пројеката који окупљају домаће и 
стране предаваче различитих профила. Културно–образовни програм представља и 
афирмише све облике културног стваралаштва са циљем да промовише квалитетан, 
одговоран и критички однос према појавама и проблемима са којима се суочавају 
савремени човек и савремено друштво, представља и остварења везана за традицију и 
прошлост које нам помажу да потпуније схватимо садашњост и сачувамо свој национални и 
стваралачки идентитет и потенцијал. Овај програм се бави актуелним темама из културног и 
друштвеног живота (савремено друштво, природна средина, здравље, уметност, историја, 
геополитика, екологија, путописи....). Посебна пажња се посвећује младим људима и 
њиховим проблемима (насиље, злостављање, нетолеранција....) У плану су и предавања и 
трибине са нагласком за превенцију појава које са собом носи савремено друштво (трговина 
људима,  однос према вери, систем вредности и морала...) У сарадњи са амбасадама, 
реализоваће се и програми на којима ће се представити културне и уметничке вредности 
других земаља, изложбе фотографија, дружење и музика гостујућих земаља. Циљ програма 
је и да се постигне извесна равнотежа између уметничког квалитета и културних потреба 
локалне средине. Културно–образовни програм ће настојати да се модерним маркетингом, 
актуелним и атрактивним програмима задовољи укус публике, нарочито млађе популације 
јер се корисници културних добара и публика, морају стварати. Наставиће се успешна 
сарадња са Фото кино клубом Чачак, Центром за визуелна истраживања „КРУГ“ установама 
културе (Библиотека града Београда, Народна библотека, Народни музеј, Природњачки 
музеј, Музеј савремене уметности, Музеј историје Југославије, Етнографски музеј, Музеј 
науке и технике, страни културни центри, Канцеларија за младе....) као и другим 
релевантним чиниоцима културног живота у Србији. У реализацији програма ће учествовати 
еминентни ствараоци и експерти из света уметности, науке и образовања познатих нашој 
културној јавности, а велики значај ће имати и недовољно афирмисани а једнако вредни и 
образовани људи из нашег града. Културно–образовни програм ће реализацијом 
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предвиђених програма одговарати на захтеве савременог тренутка и истрајним и 
континуираним професионалним залагањем задржати углед и бројну публику. 

Културно–образовни програм за 2019. годину  планира најмање 20 предавања и 
трибина. О животу и раду нашег познатог научника Николе Тесле као и још 70 најпознатијих 
Срба који су оставили свој траг у Америци, говориће Жељко Мирковић, редитељ 
документарног филма „Теслин народ“ а након разговора биће приказан и филм, Урош 
Петровић ће говорити на тему: „Како размишљањем изван устаљених оквира доћи до нових 
идеја и решења“, познати социолог и културолог др Зорица Томић: „ Шта стварно желимо“, 
Срђан Милођевић са Института за новију историју Србије и Анита Пантић, Музеј Југославије, 
ће одржати предавање: „Сећање на Југославију“, трибина: „Религија у доба ријалитија – 
судар култура“, Вукашин Милићевић, доктор теолошких наука, о најзначајнијим женама 
Србије, српским хероинама, Татјана Лош и Милена Марковић, познати социолог Јово Бакић 
о утицају друштва на младе, о родитељству Милица Стојиљковић, оснивач Центра за лични 
развој, наш познати музички уредник Миња Субота: „Музичке приче из наше боље 
прошлости“—путеви и пријатељи“..... 
 У оквиру Културно–образовног програма ће се приказивати и научно-образовни 
документарни филмови који ће водити посетиоце кроз свет науке, уметности, образовања.... 
 
 Предвиђен је и пројекат под називом: „НИЈЕ ТЕШКО БИТИ КУЛТУРАН“ – едукација 
деце и младих, у оквиру кога ће деца у разговору са уредницима програма бити упозната са 
позоришним, ликовним, књижевним, образовним и филмским стваралаштвом и на тај начин 
развијати вештине корисне за психофизички развој као и њихово емоционално сазревање, 
подстичући их на размишљање, дијалог и стварање. Добро организован образовно васпитни 
рад на свим нивоима образовања, од вртића, преко основних и средњих школа, може 
значајно допринети формирању таквог склопа личности који ће успешно одговорити 
потребама савременог друштва. Циљ овог пројекта је да нам деца одрастају у здравом и 
креативном окружењу које испуњава њихове развојне потребе и у крајњем резултату утичу и 
на формирање њихове естетске осетљивости стваралачке интуиције. 

 
 

 ФИЛМСКИ И ВИДЕО ПРОГРАМ 
 

Пројекције Филмског програма у 2019. години одвијаће се сваког месеца, и током 
лета (у јулу и августу). Циљ је постизање континуитета, и сразмерно повећање броја 
пројекција с обзиром на то да је инсталирана савремена опрема (ДЦП уређај) за коју су 
већинска средства (4 милиона динара) добијена на конкурсу за дигитализацију биоскопа 
Филмског центра Србије, на шта се Дом културе Чачак и обавезао по члану 3. уговора бр.     
29-1953 од 11. 12. 2017. године склопљеног са овом институцијом. 
 Програм се реализује у оквиру следећих сегмената: комерцијални, некомерцијални, 
посебни, едукативни, фестивалски. 
 
Комерцијални програм (наплата улазница) 

 Репертоарски филмови – У сарадњи са биоскопским дистрибутерима: Megacom Film, 
Art Vista, Taramount, Fame Solutions, Film Star, Con Film, Five Stars Productions, Delius 
Films, 2i film и другима. 

 Посебне ревије са једнократним или ограниченим бројем пројекција –  
Традиционална јесења ревија дугометражних играних и анимираних филмова за децу 
са фестивала Кидс Фест. 

 Комерцијални програм обухвата дугометражне игране и анимиране филмова у 2Д и 
3Д технологији и документарне филмове. У плану је приближно 200 наслова и око 300 
пројекција.  
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Некомерцијални програм (слободан улаз) 
 Реализује се у сарадњи са културним институтима и амбасадама страних земаља у 
Србији, и другим домаћим и страним партнерима (аутори, фестивали, студији, уметничка 
удружења, институције, организације). Некомерцијални програм (дугометражни и 
краткометражни играни, анимирани и документарни у 2Д технологији) имаће око 50 наслова 
на приближно 35 пројекција. Предлози програма: 

• Вип Кинотека, премијере дигитално ремастеризованих ремек-дела југословенске и 
српске кинематографије 
• Beldocs Ехо, ревија дугометражних документарних фимова (у сарадњи са 
фестивалом Beldocs у Беораду) 
• Француски филмски караван (у сарадњи са Француским институтом у Београду) 
• Гете Фест (у сарадњи са Гете Институтом из Београда) 
• Аниманима Revisited – ревија најзанимљивијих филмова са фестивалског издања из 
2018. г. 
• Посебни анимирани програми: CRAFT 2017 (Сингапур) награђени филмови 

 
Посебни програм 
 
Посебни програм обухвата:  

• промоције књига, монографије, енциклопедија и других сродних штампаних 
публикација везаних за филмску уметност у сарадњи са Филмским центром Србије 
•  промоције специјалних видео издања 
• Изложба филмских плаката „Филмска 2019. година“ 

 
 

 
  

 
XIII МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ АНИМАЦИЈЕ  АНИМАНИМА  2019 

 

Напомена: Програм фестивала је у изради. Измене и допуне биће формулисане закључно са 
првим кварталом 2019. године. 

 
13. издање Међународног фестивала анимације Аниманима ће се одржати од 3. до 7. 
септембра у 2019. године. Концепт фестивала базира се на презентацији анимираних 
филмова аутора из целог света. Врсте програма: 

•  главни такмичарски програм и такмичарски програм филмова за децу и младе 
•  програм филмова ван конкуренције - Светска панорама  
•  ауторске, тематске и националне ретроспективе 
•  предавање и презентације 
•  представљање школа/академија анимације 
•  радионица анимираног филма 
•  концерт / мултимедијални сценски наступи 
•  изложба стрипа / илустрација / графичких радова / видео инсталације 
•  промоције књига и видео издања 

 
Предлог посебних фестивалских програма: 

• Не можемо живети без космоса: поводом 50 година од слетања Нила Армстронга на 
Месец 
• Бендито Машин или Свет по Ђосију Малису 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
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• Зовем се Пабло: специјална пројекција филмова Х. П. Зарамеле 
• Мистични простор и (не)очекивани догађаји: филмови Р. Бучи 
• Аниманимадок: Ревија анимираних документарних филмова (у сарадњи са 
академијом Виборг из Данске). 

 
XXIII ПРОЛЕЋНИ АНАЛЕ 

 
 Традиционална ликовна манифестација Пролећни анале, као и до сада биће отворена 
у мају 2019. године. Селектор Анала ће бити одабран на састанку Програмског савета и то ће 
бити неко од реномираних историчара уметности – ликовних критичара. Oн ће одабрати 
дванаест уметника, који ће се представити са по своја два рада. Трочлани стручни жири ће 
доделити награду – Медаљу XXIII Пролећног анала. 

 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ЧАЧАК  2019. 

 
У тринаестом сазиву Ликовне колоније коју организује Дом културе Чачак, као и до сада 

учествоваће десет сликара, који ће боравити седам дана у Овчар Бањи у јулу месецу. Као и 
до сада биће им обезбеђен материјал за рад, боравак и путни трошкови. Уметници су у 
обавези да оставе по два своја рада.  

У децембру је у Ликовном салону планирана изложба радова насталих у овој Ликовној 
колонији.  

 
НОЋ МУЗЕЈА  

 
Традиционално Дом културе учествује у овој међународној манифестацији својим 

програмом, који се одржава средином маја.  
 

ДАНИ ЗА ДИЈАЛОГ 
 
 
  Манифестација ће се одржати током лета и обухвата два програмски везана 
мултимедијална пројекта: Међународни симпозијум „УМЕТНОСТ И ПАПИР“ и Међународну 
изложбу „БИБЛИОТЕКА-ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА“. 
 
 

I – Међународни симпозијум “УМЕТНОСТ И ПАПИР“, 25 година рада 
 
Основан 1994.године као први симпозијум те врсте у овом делу Европе који се бави 
релацијом „Уметност – Екологија – Друштво“. На њему је до сад учествовало  317 
уметника из 28 земаља. У фундусу симпозијума остало је 417 радова. 
Сваке године организују се изложбе  у Чачку али и у неким другим галеријама у 
земљи. 
Симпозијум је 2006.године презентован у Греноблу и Паризу на Конгресу европске 
културе под називом „Нове културне иницијативе на Балкану“. 
Симпозијум је подржан од стране Министарства културе Републике Србије. 
 
АКТИВНОСТИ:  
- Организује радионице у којима 14  уметника из Француске, БиХ, Бугарске, 

Немачке, Италије и Србије продукују радове. 
- Отварање велике изложбе поводом 25 година рада. 
- Организација трибине на тему „Уметност и екологија“. 
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 II – „БИБЛИОТЕКА – ОТВОРЕНА КЊИГА БАЛКАНА“, 
 

Изложба визуелних уметности Балкана и гостујућих земаља на којој је до сада 
учествовало 411 уметника из 31 земље.  Изложба је три пута од стране жирија НИН-а 
проглашена, уз Октобарски салон Београда, најбољом изложбом у Србији. Почасни 
гости који су до сада отварали изложбу били су највећа светска имена критике и 
теорије, др Лоран Хеђи (Француска), др Луси  Смит (В. Британија), Лоран Кваран 
(Норвешка), Ричард Нонас (САД), Илариа Марота (Италија).  
На изложби су излагала највећа имена савремене уметности. 
На свакој изложби укључујемо и неке од перспективних  уметника најмлађе 
генерације којима је ово први контакт на међународној сцени. 
Изложба је 2011.године промовисана на Бијеналу у Валенсији под називом „Енергија 
малог – великог града“ 
 
АКТИВНОСТИ: 
- Организација радионице за продукцију радова за изложбу уметника из Немачке, 

Словеније, Италије, Мађарске и Француске. Овом организацијом избегавају се 
трошкови транспорта и осигурања. 

- Израда филма и ЦД каталога. 
- Повратак радова са изложбе. 

 
 Манифестација се реализује у заједничкој организацији са Центром за 
визуелна истраживања „Круг“ који је њен идејни творац. 

 
 

 
 
 

 
ЧАСОПИС ГРАДАЦ  

 
Дом културе је са Уметничким друштвом ГРАДАЦ, суиздавач овог реномираног 

часописа. У плану је да се следеће године изда два тематска броја, који ће и даље 
обрађивати теме из књижевности, историје, филозофије, ликовне уметности, музике... 
 
 

 
 
 
 

ЛИКОВНИ СТУДИО 
 

Рад у Ликовном студију се одржава у три групе (деца до 12 година), по једна група за 
припреме за уметничке школе, факултете и радионице за одрасле. Наставу воде академски 
уметници: Милош Стојић, Драгана Лазовић и Лела Томашевић. План и програм рада је 
утврђен по наставним областима, узрасту и ликовним техникама. Млађим полазницима се 
на крају школске године, организује завршна изложба радова. 
 

 
 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

ЕДУКАЦИЈА 
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СТУДИО ЗА АНИМАЦИЈУ АНИМАТИК 

 
• Студио за анимацију „Аниматик“ 

 Студио за анимацију Дома културе “Аниматик“ организоваће две радионице 
анимираног филма. Пролећна радионица биће одржана у априлу или мају, а намењена је  
ученицима старијих разреда основне школе.  Радионица ће трајати 3-5 дана, у складу са 
финансијским могућностима установе. Друга радионица одржаће се током фестивала 
Аниманима 2019. Намењена је полазницима различитих узраста.  Водитељи/ментори 
радионица ће бити накнадно одређени. 
 Активности: расписивање конкурса за пријем полазника, израда рекламног видеа, 
оглашавање на ТВ, лед екрану и веб сајту установе, израда промо плаката. Финални 
производ је колективни филм који ће бити промовисан на посебној пројекцији у Дому 
културе и на специјализованој видео платформи Vimeo. 
 

 Едукативни програм 
• Филмски клуб  

 Крајем 2017. године отпочела је реализација едукативног програма „Филмски клуб“, 
који ће омогућити младим полазницима (завршни разреди основне школе и почетни 
разреди средње школе) да се на креативан и приступачан начин упознају са историјом и 
теоријом филма, филмском естетиком, као и процесом настанка самог филма. И у 2019. 
години млада публика ће о тајнама филмске уметности сазнавати од угледних теоретичара, 
критичара и организатора филмских пројеката.  
 
 

ГЛУМАЧКА РАДИОНИЦА 
 

Поред едукативног рада са новим полазницима радионице, Глумачка радионица ће 
реализовати две нове дечје представе. Радионицу ће водити глумац Владимир Јоцовић. Са 
полазницима ове радионице, радиће по програмима који за циљ имају да младе уведу у 
свет позоришта и глуме. У току године едукују се, своје знање показују на јавним часовима, а 

круна њиховог рада су представе. Представа Размажени принц која је премијерно 
изведена 2018. године биће на репертоару Дома културе. Планирана су и гостовања 
Глумачке радионице, као и учешће на фестивалима. 

У октобру ће бити одржана аудиција за пријем нових чланова. 
 
 

БАЛЕТСКИ СТУДИО 
 

Балетски студио ће обухватати едукативни рад са  припремним групама по узрастима 
и кореографски рад са два ревијална балетска ансамбла, Force и Adagio AS. Студио ће  

водити наставнице балета Балетске школе Лујо Давичо Ивана Дуњић и Снежана Аћимовић. 
У плану су два завршна годишња коцерта. Чланови студија учестоваће у пратећим 
програмима Дома културе, као и на смотрама и такмичењима балета. 
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АМАТЕРСКИ ПРОГРАМ 
 

Организација 38. редовне годишње изложбе ликовног стваралаштва аматера 
Моравичког округа,која се традиционално одржава средином јануара. 

 
Током јануара и фебруара рад на позоришном комаду (комедији) ''Државни лопов'' у 

продукцији Дома културе – премијера крајем марта.  
 
Организација  51. редовног годишњег такмичења рецитатора ''Песниче народа мог'', 

манифестације која се сваке године одржава у марту на општинском нивоу у простору 
Музичке школе ''Др Војислав Вучковић'' у Чачку. 

 
Током априла одржаће се 51. окружно такмичење Моравичког округа „Песниче народа 

мог“ у сарадњи са Центром за културу Горњег Милановца. 
 
Летњи програм  се већ неколико година одржава у августу. У оквиру програма планирано 

је извођење позоришних представа и музичких концерата који су бесплатни за посетиоце. 
Планирани програми се реализују на отвореној импровизованој сцени у атријуму Дома 
културе. 

 
ПРОГРАМИ НА ТРГУ ПО ЗАХТЕВУ ОСНИВАЧА 

 
Дом културе је носилац активности прослава на Тргу које организује Град. То су 

концерти који се организују за дочек Нове године и српске Нове године, као и за друге 
прилике по захтеву Града, као што је Академски уметнички програм «Голгота и васкрс 
Србије», програм поводом стогодишњице пробоја солунског фронта. Овај мултимедијални 
сценски приказ изводе неки од најзначајнијих српских драмских, музичких и балетских 
уметника и то управо из редова оних који су  својим делима и ангажовањем обележили баш 
овај део српске историје. 
 
 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ ЛУЈО ДАВИЧО  
 

У простору Дома културе ће и у 2019. години радити издвојена одељења Балетске школе 
«Лујо Давичо» из Београда и то сва четири разреда ниже балетске школе. Део трошкова 
рада школе финансира Град Чачак. Заједно са полазницима Балетског студија Дома културе, 
у јуну месецу биће организовани традиционални годишњи концерти. 

______ 
 
Дом културе ће наставити да и у 2019. години, према својим могућностима, 

просторно, технички и кадровски помаже и учествује у реализацији културно-уметничких 
програма других установа културе, основних и средњих школа, организација, удружења и сл. 
 
 
 
 

ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 
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ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ 
 

 
 У делу текућег и инвестиционог одржавања објекта и набавке основних средстава у 
2019. години планиране су следеће активности: 

 Извођење радова на систему за детекцију и дојаву пожара у делу Дома културе који 
није обухваћен извођењем радова у првој фази, а где постоји велики ризик за појаву 
пожара. 

 Санација простора бившег Радио Чачка који је изгорео у пожару. 

 Наставак  дигитализације Велике сале (средства добијена по конкурсу код Филмског 
центра Србије). 

 Набавка опреме за велику салу  (дим машина,озвучење и расвета). 

 Набавка лед екрана за сцену. 

 Континуирано одржавање објекта и опреме неопходне за квалитетан рад. 
 
 
 
 

 
 
Представљање програмских садржаја и едукативних активности Дома културе Чачак у 

2019. години реализоваће се у неколико основних сегмената, пре свега кроз медијску и 
интернет презентацију и одговарајуће видове штампаног промо материјала, прилагођених 
конкретним програмским садржајима.  

Суштина и циљ активности је благовремено, континуирано, свеобухватно и прецизно 
информисање јавности о догађањима и манифестацијама чији је организатор, суорганизатор 
или реализатор Дом културе, односно његови појединачни програми, едукативне 
радионице и издавачка делатност. На овај начин ће бити обезбеђени потребна динамика и 
континуитет, када је реч о присутности програмских садржаја Дома културе у јавности током 
2019. године. 

 
Медији 
Медијска презентација активности Дома културе је прилагођена постојећој ситуацији 

у медијској сфери на подручју Града Чачка. Рекламирање програмских садржаја Дома 
културе биће усмерено ка локалним радио и телевизијским медијима, електронским и 
штампаним гласилима, бројним интернет порталима, а на основу анализе резултата 
истраживања гледаности, слушаности и читаности конкретних медија. Годишњи уговори о 
сарадњи са медијима утврђују прецизне услове, периодику, учесталост и цену рекламирања 
програмских садржаја Дома културе. 

Осим наведеног, у циљу повећања досега програмских садржаја и активности Дома 
културе, предвиђена су гостовања у специјализованим емисијама електронских медија 
посвећених култури и снимање најава или реализације програмских садржаја (директор 
установе, главни уредник, уредници програма и референт за односе са јавношћу). У плану је 
и парцијално објављивање месечног програма Дома културе у штампаном медију Чачански 
глас. За поједине манифестације планирано је  коришћење савремених алтернативних 
рекламних простора, попут закупа билборда и беклајтова, као и постојећих физичких 
објеката за рекламирање на подручју града Чачка.  

 
 
 

ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
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Интернет презентација 
 
Корисници интернета се о програмима Дома културе могу информисати преко  веб 

сајта www.domkulturecacak.org, на коме је детаљно и хронолошки представљен целокупни 
месечни програм ове установе културе. У току је и побољшање функционалности сајта, како 
би корисници још боље могли да се информишу о предстојећим догађајима, а у плану је и 
израда апликације за мобилне телефоне која ће садржати основне информације о 
догађајима у овој установи. У оквиру сајта су представљена едукативна и издавачка 
делатност. Банери Дома културе Чачак, који су директно повезани (линковани) налазе се на 
сајтовима других установа културе у Србији, Града Чачка, информативних портала, као и 
удружења са којима сарађује Дом културе Чачак. 

За јавну промоцију и рекламирање културних догађаја у Дому културе већ пет година 
успешно се користи лед екран који се налази изнад главног улаза у ову установу, што је, 
према интерним истраживањима, знатно допринело обавештавању јавности о програмима 
који су у току или предстоје, а сви догађаји ће бити презентовани  на званичним facebook 
страницама програмских активности. 

Интернет портали на којима су зaступљени готово сви програмски садржаји Дома 
културе су www.naslovi.net, www.glaszapadnesrbije.rs, www.caglas.rs, www.mediaportal.rs, 
www.032info.net, www.presslider, www.epinentarpress, www.moravainfo, www.objektivno1, 
www.reflektor.rs, www.ozon-press.net.  

Генерално, посредством поменутих интернет портала и развијене дописничке мреже, 
информације о програмским и едукативним активностима Дома културе Чачак ће и у 2019. 
години бити перманентно заступљене у свим локалним, бројним регионалним, али и 
националним медијима. 

 
 

 
 
 
У Дому културе запослено је 39 радника на неодређено време и 4 радника 

ангажована на одређено време због повећаног обима посла. 
Организација рада се реализује кроз 4 службе и то:  
-Програмска служба (уредништво програма укључујући и организаторе),  
-Служба инвестиционог и техничког одржавања, 
-Служба набавки, комерцијале и  маркетинга,   
-Служба за финансије, рачуноводство и правне послове ( која обавља послове за све 

установе културе Града Чачка).  
Квалификациона структура стално запослених је следећа: 
-21 запослен са завршеним високим образовањем по прописима који су уређивали 

високо образоање до 10. септембра 2005. године и по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005.године 

-13 запослених са средњим образовањем и 
-5 запослених са основним образовањем. 
 
 

 
 
                             
 Према предлогу Финансијског плана Дома културе Чачак за 2019. годину, за рад  Дома 
културе Чачак у 2019. години планирано је  укупно 105.043.200 динара и то: 
- за функционисање установе износ од 73.830.200 динара, 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ 
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-  за јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износ од 27.513.000 динара и 
-  за организацију дочека Нове године 3.700.000 динара. 
 

Структура потребних средстава по изворима финансирања Износ 

За функционисање установе 

-из средстава буџета Града 67.121.200 

-из сопствених средстава  4.544.000 

-из осталих извора 
финансирања 

2.165.000 

  УКУПНО: 73.830.200 

За програмске активности 
Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 

-из средстава буџета Града 11.123.000 

-из сопствених средстава 16.271.000 

-из осталих извора 
финансирања  

120.000 

УКУПНО: 27.513.000 

За организацију дочека Нове 
године 

-из средстава буџета Града 3.700.000 

УКУПНО: 3.700.000 

 

 

Средства за редовно функционисање установе обухватају  следеће расходе: 

 расходе за исплату плата запосленима  (средства су планирана на основу 

постојећег броја извршилаца, узимајући у обзир утврђене коефицијенте, важећу 

основицу за обрачун плате и пројекцију буџета за 2019.); 

 расходе за социјална давања запосленима   (средства обухватају трошкове 

доласка на посао и одласка са посла запослених, исплату отпремнине, помоћи и 

јубиларних награда и планирана су на основу  стварних трошкова у 2018.години и 

пројекције трошкова у 2019.години); 

 расходе за покриће сталних трошкова (средства обухватају трошкове грејања, 

електричне енергије, воде и канализације, ПТТ, услуга телефоније, интернета, 

дезинсекције, дезинфекције  и дератизације објекта и осталих трошкова); 

 расходе за стручно усавршавање запослених и одржавање финансијско 

рачуноводственог програма и софтвера за редован рад запослених (средства 

обухватају расходе за одржавање програма за вођење финансијско 

рачуноводствене  евиденције, праћење достигнућа у области анимираног филма и 

сл.); 

 расходе за  текуће одржавање објекта, постојеће опреме и инсталација 

(средства обухватају расходе који се односе на адаптацију и санацију простора 

бившег Радио Чачка, услуге кречења и замене стакала, санитарну опрему и делова 

за санитарну опрему , одржавање електронске, компјутерске и уградне  опреме, 

одржавање клима уређаја и чилера, опреме за обављање делатности, одржавање 

службених аутомобила, електро и водоводних инсталација и инсталација грејања, 

уређаја за противпожарну заштиту, видео надзора и слично, а планирана су на 

бази података о стварним потребама, узимајући у обзир  цене у  2018. и 

пројекције цена у 2019.). 



'9 nporpo, pada !,oua Ky/lmype 9a'1ax zot9. zod'

(cpe4craa

o6yxaarajy pacxoAe xojra ce oAHoce xa xa6aaxy paqyHapcKe onpeMe, K/lhMa je4rHuqe,

y/baHhx pa4hjaTopa, KaHqenap[icKor HaMeUTaja, cTa64nt43aTopa HanoHa, CqeHCKo

paCBeTHe onpeMe il onpeMe 3a ToH, Ha6aBKy crrypHocHllx KaMepa, [lll anapara'

MOTOpl43oBaHor peoneKTopa, BhAeo npojeKTopa, AVM MaurHe r c,nhqHo' a nnaHhpaHa

cy Ha ocHoBy crBapHrx norpe6a y3ilMajyh]4 y o63hp LleHe y 2018. roAnHr r npojeKqhje

LleHa Y 2019. roAhHh)'

cpe4craa 3a jauaroe KyarypHe npoAyKl-lhie x yMerH%'{Kor crBapanauTBa npeMa

crpyKrypr r o6hMy KaKo je HaBeAeHo y npBoM Aeny nporpaMa paAa'

cpegcrsa 3a opraHr3aqriy AoqeKa Hoee rogrHe u cpncKe HoBe roflltHe.

{DrHaxcrpaFbe no h3BophMa cpeAcraBa BpueHo je npervra npojexqrajra 6yqera oA crpaHe

ocHnBaqa, hcKa3aHilM norpe6anna ycTaHoBe y 2019. roiqmHh r npoqeHr nnoryhHOCrh ocTBapeFba

cpeAcraBa Ha rplK14ury. 3a Qecrr,rBan AHLIMAHl4MA nnaHhpaHo je yveurhe Ha KOHKypChMa KoA

Mr,rHrcrapcrBa Kynrype ra ranQopMMcaba PC ra nne[yHapoAHl4X acoLtrjaqHja aa 4oAaTHa cpeAcTBa-

AOHaquje il cnoH3opcrBa.

Cpe4crea sa QrauaHchpaFbe ycraHoBe h3 concrBeHnx h3Bopa ocrBaphBahe ce no cne4ehrnn

ocHoBaMa: oA peAoBHhx nporpaMcKhx aKrhBHocrl4 (xonnepqnjanHe no3opl4uHe npeAcraBe 3a

oApac/le n AeLly, xonnepqrjalne My314qKe nporpaMe, eAyKaThBH14x aKThBHocTh h sa6aeHe

nporpaMe), oA noBpeMeHor h3AaBa;ba npocTopa h onpeMe, r34aBai{Ke AeIaTHOCTV n cn.

Cpegcrea h3 ocra/ryrx r43Bopa Qnnanoaparua o6yxearajy 940.000,00 4nuapa

4o6rajeHrax o4 <Drrnncxor LleHrpa cp6hje, 145.000,00 AhHapa oA Eypol4MalKa h 1.200.000,00

AilHapa h3 cpe4cra aa go6utu raa panrajrx roAilHa'

6rruaHa PhcraHoailh

llpe4ce4nrx
Yn qa6opa
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I npozpau pada !,ona Kynmype laqax zot9. zod.

OEPA3/IO}KETbE

llpaeHu ocHoB 3a AoHouerue ilporpaMa paAa flonna Kynrype t{aqax sa 20t9. ro,qraHy je

qnaH 38. craa L. anrHeja 8. Craryra flonna Kynrype r{auax, cxoAHo xonne je opraH HaAnexaH 3a

LoHoueFbe t-lporpanna pa4a Vnpaenra o46op ycraHoBe, a no npeAnory AhpeKropa. IlporpaM paAa

ce AoHoch Ha ocHoBy n.naHoBa noje4nuauHNx nporpaMa (p,panncxra, nAKoBHt , Kl-bhxeBHh,

My3r4r{Kr4, KynrypHo-o6paaoanr u Sunrvtcxu n ahAeo), xojra npe4na}Ky ype4Hnllr. V oxampy

peAoBHor nporpaMa opraxrasyjy ce t4 MaHilQecraqrje, Kao uro cy MebynapoAHl4 Qecrreaa
agrnnar-1rje AH14MAH14MA, llponehxr auare, .flrKoeua xoroHrja t{aqax 2OL9 w yuer.uhe y Hohra

nnyaeja.

l-lporparvr je ypafeH y cKnaAy ca QrHancrajcxrnn nnoryhHocrvwa 143 npeAnora Qrnancnjcxor
nraHa.

Ocrnn peAoBHhx nporpaMcKhx aKTrBHocrn flonna Kynrype, ocraapyje ce KoHTl4HyrpaHa

capaAFba ca yApyxeFbrrua, noje,qrHqhMa h ApyrhM r,rncrnryqrjanna.

V 9avxy, jaHyap 2019.
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 СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

РАСХОДА И  ИЗДАТАКА  У    2019.години 

 

 

 АНАЛИЗА  ФИНАНСИРАЊА  УСТАНОВЕ  ИЗ  СРЕДСТАВА  

БУЏЕТА  ГРАДА ЧАЧКА  У  2019.години  СА ОСВРТОМ  НА  

2018.годину 

 



78,01%

19,81%

2,18%

ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ЗА   2019.години

ГРАД  ЧАЧАК СОПСТВЕНА ОСТАЛИ У К У П Н О

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 30.918.000,00 400.000,00 0,00 31.318.000,00

411000 учешће по извору финансирања 98,72% 1,28% 0,00%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 5.553.200,00 76.000,00 0,00 5.629.200,00

412000 учешће по извору финансирања 98,65% 1,35% 0,00%

413000 Накнаде у натури 150.000,00 75.000,00 0,00 225.000,00

413000 учешће по извору финансирања 66,67% 33,33% 0,00%

414000 Социјална давања запосленима 660.000,00 350.000,00 0,00 1.010.000,00

414000 учешће по извору финансирања 65,35% 34,65% 0,00%

415000 Накнаде за запослене 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

415000 учешће по извору финансирања 100,00% 0,00% 0,00%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 800.000,00 550.000,00 0,00 1.350.000,00

416000 учешће по извору финансирања 59,26% 40,74% 0,00%

421000 Стални трошкови 10.598.000,00 1.165.000,00 10.000,00 11.773.000,00

421000 учешће по извору финансирања 90,02% 9,90% 0,08%

422000 Трошкови путовања 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

422000 учешће по извору финансирања 100,00% 0,00% 0,00%

423000 Услуге по уговору 2.162.000,00 223.000,00 0,00 2.385.000,00

423000 учешће по извору финансирања 90,65% 9,35% 0,00%

424000 Специјализоване услуге 724.000,00 0,00 0,00 724.000,00

424000 учешће по извору финансирања 100,00% 0,00% 0,00%

425000 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 680.000,00 0,00 1.380.000,00

425000 учешће по извору финансирања 50,72% 49,28% 0,00%

426000 Материјал 1.910.000,00 900.000,00 0,00 2.810.000,00

426000 учешће по извору финансирања 67,97% 32,03% 0,00%

465000 3.531.000,00 40.000,00 0,00 3.571.000,00

СОПСТВЕНА  СРЕДСТВА 20.814.000,00

2.285.000,00

УЧЕШЋЕ  У  УКУПНИМ  

СРЕДСТВИМА

ДОМ    КУЛТУРЕ   ЧАЧАК

- СТРУКТУРA  ПЛАНИРАНИХ СРЕДТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  РАСХОДА И  

ИЗДАТАКА  У  2019.години

УКУПНА  СРЕДСТВА  КОЈА СУ ПЛАНИРАНА  

У  2019.години

СРЕДСТВА  ОД БУЏЕТА  ГРАДА  ЧАЧКА 81.944.200,00

105.043.200,00

СРЕДСТВА  ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Извор финансирања

Остале донације, дотације и трансфери



ГРАД  ЧАЧАК СОПСТВЕНА ОСТАЛИ У К У П Н О

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Извор финансирања

465000 учешће по извору финансирања 98,88% 1,12% 0,00%

482000 Порези, обавезне таксе и казне 715.000,00 85.000,00 15.000,00 815.000,00

482000 учешће по извору финансирања 87,73% 10,43% 1,84%

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

483000 учешће по извору финансирања 100,00% 0,00% 0,00%

511000 Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00 0,00 600.000,00 2.600.000,00

511000 учешће по извору финансирања 76,92% 0,00% 23,08%

512000 Машине и опрема 5.460.000,00 0,00 1.540.000,00 7.000.000,00

512000 учешће по извору финансирања 78,00% 0,00% 22,00%

515000 Нематеријална имовина 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

515000 учешће по извору финансирања 100,00% 0,00% 0,00%

67.121.200 4.544.000 2.165.000 73.830.200

90,91% 6,15% 2,93%

422000 Трошкови путовања 250.000,00 260.000,00 0,00 510.000,00

422000 учешће по извору финансирања 49,02% 50,98% 0,00%

423000 Услуге по уговору 4.239.000,00 3.230.000,00 0,00 7.469.000,00

423000 учешће по извору финансирања 56,75% 43,25% 0,00%

424000 Специјализоване услуге 6.360.000,00 12.255.000,00 120.000,00 18.735.000,00

424000 учешће по извору финансирања 33,95% 65,41% 0,64%

426000 Материјал 274.000,00 525.000,00 0,00 799.000,00

426000 учешће по извору финансирања 34,29% 65,71% 0,00%

11.123.000 16.270.000 120.000 27.513.000

40,43% 59,14% 0,44%

423000 Услуге по уговору 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00

423000 учешће по извору финансирања 10,44% 0,00% 0,00%

424000 Специјализоване услуге 2.920.000,00 0,00 0,00 2.920.000,00

424000 учешће по извору финансирања 15,59% 0,00% 0,00%

3.700.000 0 0 3.700.000

13,45% 0,00% 0,00%

81.944.200 20.814.000 2.285.000 105.043.200
УКУПНО  ПЛАНИРАНИНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  У  

2019.години

УЧЕШЋЕ   ПО ИЗВОРУ СРЕДСТАВА

Укупна средста за 1201-0001  Функционисање 

локалних установа културе

УЧЕШЋЕ   ПО ИЗВОРУ СРЕДСТАВА

Укупна средста за 1201-0002  Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва

УЧЕШЋЕ   ПО ИЗВОРУ СРЕДСТАВА

Укупна средста за 1201-01  Пројекат: Организација 

дочека Нове године



ДОМ    КУЛТУРЕ   ЧАЧАК

БУЏЕТ ГРАДА ЧАЧКА  -  ФИНАНСИРАЊЕ   у   2019. години 
У  ОДНОСУ  НА   2018.годину

2018 2019
УВЕЋАЊЕ     

2018. - 2019.год.

411000 Плате и додаци запослених 29.101.000,00 30.918.000,00

412000

Социјални доприноси на терет 

послодавца 5.227.000,00 5.553.200,00

34.328.000,00 36.471.200,00 2.143.200,00

413000 Накнаде у натури 140.000,00 150.000,00

414000 Социјална давања запосленима 760.000,00 660.000,00

415000 Накнаде за запослене 1.050.000,00 1.100.000,00

416000 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 725.000,00 800.000,00

2.675.000,00 2.710.000,00 35.000,00

421000 Стални трошкови 10.470.000,00 10.598.000,00

422000 Трошкови путовања 0,00 60.000,00

423000 Услуге по уговору 1.870.000,00 2.162.000,00

424000 Специјализоване услуге 200.000,00 724.000,00

425000 Текуће поправке и одржавање 1.300.000,00 700.000,00

426000 Материјал 1.540.000,00 1.910.000,00

465000 Остале дотације и трансфери 2.950.000,00 3.531.000,00

482000 Порези, обавезне таксе и казне 585.000,00 715.000,00

483000 Новчане казне по решењу судова 10.000,00 10.000,00

18.925.000,00 20.410.000,00 1.485.000,00

511000 Зграде и грађевински објекти 0,00 2.000.000,00

512000 Машине и опрема 4.650.000,00 5.460.000,00

515000 Нематеријална имовина 40.000,00 70.000,00

4.690.000,00 7.530.000,00 2.840.000,00

10,73%
60.618.000,00 67.121.200,00 6.503.200,00

422000 Трошкови путовања 250.000,00 250.000,00

423000 Услуге по уговору 3.100.000,00 4.239.000,00

424000 Специјализоване услуге 4.505.000,00 6.360.000,00

426000 Материјал 234.000,00 274.000,00

8.089.000,00 11.123.000,00 3.034.000,00

37,51%
3.034.000,00

423000 Услуге по уговору 780.000,00 780.000,00

424000 Специјализоване услуге 2.920.000,00 2.920.000,00

3.700.000,00 3.700.000,00 0,00

0,00%
0,00

2018 2019
13,17%

72.407.000,00 81.944.200,00 9.537.200,00

ПРОГРАМСКЕ   АКТИВНОСТИ

1201-0002  Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 8.089.000,00 11.123.000,00

7,85%

60,55%

1201-0001   Функционисање локалних 

установа културе

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА

1,31%

ТРОШКОВИ  ПОСЛОВАЊА

ОСТАЛА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

ПЛАТЕ  

6,24%

ПРОГРАМСКЕ   АКТИВНОСТИ

1201-01 Пројекат: Организација дочека 

Нове године 3.700.000,00 3.700.000,00

УКУПНО ДОМ    КУЛТУРЕ   ЧАЧАК



ДОМ   КУЛТУРЕ   ЧАЧАК 
 

ФИНАНСИРАЊЕ   УСТАНОВЕ  У  2019. години 
(Са освртом на финансирање у   2018. години) 

 
 
 

1. Укупна планирана средства  за финансирање Дома културе у  2019.години  
из средстава буџета града Чачка  увећана су за 13,17%  у односу на 
средства у 2018.години. 
 

Планирана средства  из буџета  града  у 2019.години         81.944.200,00 динара 
Планирана средства  из буџета  града  у 2018.години         72.407.000,00 динара 
Укупно увећање средстава                                                         9.537.200,00 динара 
 

1. 1. Планирана средства  за Функционисање установе у 2019.години из  средстава 
буџета  града Чачка  увећана су за 10,73%  у односу на планирана средства за 
2018.годину. 

 
Планирана средства  из буџета  града  у 2019.години                  67.121.200,00 динара 
Планирана  средства  из буџета  града  у 2018.години                      60.618.000,00 динара 
увећање средстава за Функционисање установе                           6.503.200,00 динара 
 
 

- Средства предвиђена у 2019.години за исплату плата запосленима у Дому културе  
су увећана  за 6,24%  у односу на масу средстава планирану за 2018. годину, а  
број запослених се не мења, односно 39 запослених на неодређено радно време и 
4  запосленa  на одређено радно време;  

средства  из буџета  града  у 2019.години                  36.471.200,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2018.години                  34.328.000,00 динара 
увећање средстава                                                         2.143.200,00 динара 

- Остала давања запосленима   (отпремнине, јубиларне награде, помоћ и трошкови 
превоза на посао) увећавају се у односу на претходну годину за 1,31%; 

средства  из буџета  града  у 2019.години                   2.710.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2018.години                   2.675.000,00 динара 
увећање средстава                                                             35.000,00 динара 
       -  Средства предвиђена за редовно пословање установе (стални трошкови, потрошни 
материјал, текуће поправке и одржавање зграде и опреме, као и услуге везане за редовно 
функционисање )  су увећана у односу на претходну годину за 7,85%;  
средства  из буџета  града  у 2019.години                  20.410.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2018.години                  18.925.000,00 динара 
увећање средстава                                                         1.485.000,00 динара 



- Средства предвиђена за инвестиције, опрему и нематеријалну имовину су увећана 
у односу на претходну годину за 60,55%;  

средства  из буџета  града  у 2019.години                   7.530.000,00 динара 
средства  из буџета  града  у 2018.години                   4.690.000,00 динара 
увећање средстава                                                        2.840.000,00 динара 
 

1. 2. Планирана средства  за Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у 
2019.години из  средстава буџета  града Чачка  увећана су за 37,51%  у односу на 
планирана средства за 2018.годину. 

 
Планирана средства  из буџета  града  у 2019.години                     11.123.000,00 динара 
Планирана  средства из буџета  града у 2018.години            8.089.000,00 динара   
увећање средстава за Јачање културне продукције                         3.034.000,00 динара 
 

1. 3. Планирана средства  за Организацију дочека Нове године у 2019.години из  
средстава буџета  града Чачка  планирана  су на нивоу 2018.године у износу од 
3.700.000,00 динара. 

 
 
 

2. Укупна планирана средства  за  2019. годину износе 105.043.200,00 динара 
и то: 
-   из средстава буџета града Чачка  81.944.200,00 динара или 78,01% од 
укупно планираних средстава; 
- из сопствених средстава   20.814.000,00 динара или 19,81% од укупно 

планираних средстава  и 
- из осталих извора финансирања 2.285.000,00 динара или 2,18% од укупно 

планираних средстава (у ова средства спадају: средстава међународних 
донација – „Euroimages“ од 145.000,00 динара, трансфера од других нивоа 
власти – Филмски центар Србије у износу од 940.000,00 динара  и 
неуртошена средства добити из ранијих година у износу од 1.200.000,00 
динара). 
 

2. 1. Планирана средства  за Функционисање установе у 2019.години износе 
73.830.200,00 динара и то:   

-  из средстава буџета града Чачка  67.121.200,00 динара или 90,91% планираних 
средстава; 
-    из  сопствених средстава   4.544.000,00 динара  или  6,15% планираних средстава  и 
-  из осталих извора финансирања  2,165.000,00 динара  или  2,93% планираних 
средстава. 
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