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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Дом културе Књажевац, Бранка Радичевића бр 1 Књажевац,
матични број установе 07311192
пиб 100630766
dkknjazevac@ptt.rs
Одговорно лице за тачност и потпуност података које садржи информатор директор Драгана
Јанковић
Датум првог објављивања информатора 15.11.2010
Увид у инфорамотор се може остварити на сајту Дома културе www.dkknjazevac.net
као и у писаној форми у просторијама Дома културе

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Директор, Драгана Јанковић, опис овлашћења и дужности може се видети из Општих Аката Дома
културе.
Председник Управног одбора, Милан Вељковић, опис овлашћења и дужности може се видети из
Општих Аката Дома културе.
Чланови Управног одбора су: Слободан Михајловић, Анкица Милошевић, Ивица Бранковић и
Слађана Миленовић.
Председник Надзорног одбора, Далибор Илијић, опис овлашћења и дужности може се видети из
Општих Аката Дома културе.
Чланови Надзорног одбора су: Милкица Павловић и Горан Јовановић

ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
ПИБ 100630766
Радно време Дома културе Књажевац 07-15 часова .
Служба обезбеђења 14-22 часова 22-06 часова.
Нерадним данима и у данима државних празника 06-14 14-22 22-06 часова
Бранка Радичевића бр 1,dkknjazevac@ptt.rs, контакт телефони 019/730-703 ф.акс, 019/732-521,
019/732-520, 019/732-512.
Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавном гласилима
директор Драгана Јанковић .
Доступност просторија за рад не постоји за особе са инвалидитетом.
Доступност аудио и видео снимања објекта постоји
Могућност присуства седницама и непосредан увид .у рад по одлуци Управног одбора

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
На основу члана 24. Став 2., 3. И 4. И члана 192. Став 1. Тачка 1) Закона о раду (“Сл. Гласник РС”,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017), члана 38. Став 1.
Тачка 2) Закона о култури („Сл. Гласник РС“, број 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр.), чланова 30, 31. И
32. Закона о запосленима у јавним службама (“Сл. Гласник РС”, број 113/2017), члана 1. Уредбе о
Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (“Сл. Гласник
РС”, број 8/2017 и 6/2018), члана 20. Став 1. Тачка 2) Одлуке о промени оснивачког акта Дома
културе ‘’Књажевац’’ у Књажевцу ради усклађивања са законским прописима (‘’Сл. Лист општине
Књажевац’’, број 25/2016) и члана 24. Став 1. Тачка 2) Статута Дома културе, број 188/2 од
13.12.2016. године, директор Дома културе ‘’Књажевац’’ дана 22.03.2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК
о организацији и систематизацији послова
у Дому културе ,,Књажевац“

22-

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому културе ,,Књажевац“ (у даљем
тексту : Правилник), систематизују се и организују послови, и то: назив радног места, број
извршилаца, општи / типични опис посла, стручна спрема / образовање, додатна знања / услови /
радно искуство / компетенције, одговорност и посебни услови рада.

Члан 2.
Под пословима у смислу одредаба овог Правилника, сматрају се послови из претежне делатности
послодавца, као и сродни послови који су у функцији извршења послова из регистроване
делатности Дома културе ‘’Књажевац’’.

Члан 3.
Радним местом се, у складу са одредбама овог Правилника, сматра скуп радњи које чине сталан и
редован садржај рада једног или више извршилаца у оквиру одређених послова из делатности
послодавца.

Члан 4.
Свако радно место има свој назив.
Назив радног места указује на врсту, природу и садржај послова које запослени претежно обавља
и на услове који су потребни ради обављања послова појединог радног места.
Радно место може да садржи и стручно звање које је неопходно за обављање одређених послова
у складу са законом.

Члан 5.
У радни однос код послодавца може бити примљено лице које поред општих услова утврђених
законом, испуњава и посебне услове утврђене законом и овим Правилником.

II – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА

Члан 6.
У оквиру јединстевног организационог процеса обављања послова код послодавца, не постоје
посебне организационе целине.
Послови се групишу према врсти и претежним активностима као:

1.

Организаторски послови,

2.

Правни и финансијски послови,

3.

Техничко-реализаторски и заједнички послови.

Члан 7.
Послодавац посебним решењем одређује лице из реда запослених на неодређено време, за
обављање послова заштите од пожара.
Задаци лица одређеног за обављање послова заштите од пожара прописани су Законом о заштити
од пожара (‘’Сл. Гласник РС’’, број 111/2009 и 20/2015), а ближе уређени Правилником о
противпожарној заштити у Дому културе ‘’Књажевац’’ и Планом заштите од пожара.

Члан 8.
Послови безбедности и здравља на раду обављају се у складу са Законом о безбедности и
здрављу на раду (‘’Сл. Гласник РС’’, број 101/2005 и 91/2015), подзаконским актима и актима
послодавца.

Члан 9.
Сви остали послови обављају се у складу са одговарајућим законским и другим прописима и
актима Дома културе ,,Књажевац“.
Запослени је дужан да обавља послове за које је закључио уговор о раду или на којима је
распоређен, а по налогу директора или непосредног руководиоца и друге послове.
Директор непосредно, или преко лица које овласти, врши надзор над извршавањем послова и
предузима мере прописане законом и општим актима послодавца, према запосленима у погледу
савесног и одговорног обављања послова и поштовања организације рада и услова и правила у
вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа

III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Члан 10.
За обављање послова из члана 6. Став 2. Тачка 1) до 3) овог Правилника, систематизују се следећа
радна места:
1.

Секретар установе

2.

Организатор културних активности

3.

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

4.

Координатор организације програма

5.

Организатор протокола

6.

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

7.

Галериста

8.

Миксер светла/тона/видеа

9.

Бински мајстор

10.

Конобар

11.

Разводник

12.

Чистачица

Укупан број систематизованих радних места у Правилнику је 12.
Укупан број систематизованих извршилаца у Правилнику је 12.

Члан 11.
Радно место, број извршилаца, општи типични опис посла, стручна спрема/ образовање,
додатна знања/ испити/ радно искуство, компетенције, посебни услови рада и потребни услови
за обављање послова радног места:

1.

Радно место – Секретар установе

Број извршилаца:

- један (1)

Општи / типични опис посла:
- Припрема и разрађује уговоре које закључује установа;
учествује у креирању и изради стандарда, правила и процедура везаних за основну делатност
установе; остварује сарадњу са стручним и научним установама и државним оргамима, као и
надлежним службама оснивача и прати динамику реализације обавеза установе из домена
правних, општих и кадровских послова; контролише исправност правних аката неопходних за
процес рада установе; предлаже директору конкретизоване планове реализације програма рада
установе; припрема и подноси извештаје о реализацији плана рада установе са предлозима за
унапређивање процеса рада у установи; прати радни ангажман запослених; израђује предлог
годишњег програма, финансијског плана и годишњег извештаја о раду установе; прати пројекте
међународних организација из фондова ЕУ, невладиних организација, локалне самоуправе и
удружења која за делатности имају сарадњу са установом; прати реализацију уговорених пројекта
и програма; прати одлуке о буџету, прати и контролише рад финансија установе; развија
политику односа са јавношћу; представља активности институције у медијима и промотивним
догађајима; развија и одржава односе са медијима и јавношћу; учествује у организацији и
реализацији Фестивала културе младих Србије; ради и друге послове по налогу директора; по
потреби управља службеним возилом; одговоран је за све послове који су предвиђени из
делокруга радног места - секретар установе на територији једне општине.

Стручна спрема / образовање:
Високо образовање из области у оквиру друштвено-хуманистичких наука:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистишким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. Септембра 2005. Године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. Септембра 2005. Године
- да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специлалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) на економском или
правном факултету.

Додатна знања / радно искуство:
- Знање једног страног језика; знање рада на рачунару; најмање 5 година радног искуства, од тога
3 године радног искуства у култури; возачка дозвола Б категорије.

2.

Радно место – Организатор културних активности

Број извшилаца:

- један (1)

Општи опис посла:
- Организује, руководи, контролоше и координира рад приликом
припреме извођења пројекта/програма у центру за културу; израђује, предлаже и усваја планове
за извођење пројкета/програма у центру за културу; припрема и израђује и спроводи утврђене
годишње програме рада; припрема документацију за шпедицију приликом гостовања за
иностранство АТА карнет; израђује недељни план рада извођења програма; учествује у изради
месечног програма рада установе и у том домену сарађује са осталим сарадницима на програму
из установе; организује пробе; сарађује са медијима; отвара сву електронску пошту и врши
њено евидентирање; руководи одржавање постојећих предмета фундуса опреме и инвентара;
организује техничко извођење аматерских и професионалних активности; организује и подстиче
развој и рад аматерског културно-уметничког стваралаштва; уговара гостовање програма,
књижевне сусрете, промоције, смотре хорова и драмског стваралаштва; обавља послове
руковођења службом заштите од пожара у складу са Планом заштите од пожара; учествује у
организацији и реализацији Фестивала културе младих Србије; ради и друге послове по налогу
директора; по потреби управља службеним возилом; одговоран је за све послове који су
предвиђени из делокруга радног места - организатор културних активности.

Стручна спрема / образовање:
Високо образовање из области у оквиру друштвено-хуманистичких наука:
- на студијама (пословним академске/основне струковним студијама) у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 07. Октобра 2017. Године;
- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање,
до 07. Октобра 2017. Године;
- на студијама у трајању до три године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
Септембра 2005. Године;
Изузетно:
- средње образовање и најмање пет година радног искуства стеченим до дана ступања на снагу
Уредбе о каталогу радних места.

Додатна знања / радно искуство:
- Знање страног језика; знање рада на рачунару; положен стручни испит за послове
заштите од пожара; радно искуство у трајању од најмање 3 године на истим и сличним
пословима; возачка дозвола Б категорије.

3.

Радно место - Дипломиани правник за правне, кадровске

и административне послове

Број извршилаца:

- један (1)

Општи опис посла:
- Спроводи поступак заснивања радног односа и уговрног
ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из
радног односа; води управни поступак из делокруга рада; припрема опште и појединачне акте из
области правних, кадровских и админостративних послова; припрема документацију, израђује и
подноси тужбе, противтужбе, одговре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења
надлежним судовима; води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стања из
области правних, кадровских и административних послова; припрема докумнта и елементе за
израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова; даје
стручну подршку у процесу формирања планова рада; даје стручну подршку у области
канцеларијског пословања; израђује годишњи план јавних набавки; спроводи јавне набавке,
квартално извештавање и преговарачке поступке, обавља послове регистрације, допуне
делатности и усклађивање регистрације код надлежних органа у складу са законом; по потреби
обавља све правне и стручне послове за установе културе на територији општине по налогу
директора, као и за Фестивал културе младих Србије; обавља и друге послове по налогу
директора; по потерби управља службеним возилом; одговоран је за све послове који су
предвиђени из делокруга радног места – Дипломирани правник за правне, кадровске и
административне послове

Стечена стручна спрема/ образовање:
Високо образовање из области у оквиру друштвено-хуманистичких наука:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
Септембра 2005. Године;
- на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. Септембра 2005. Године.

Додатна звања / испити / радно искуство:
- Знање рада на рачунару; радно искуство од најмање 1 године; положен државни стручни испит;
возачка дозвола Б категорије.

4.

Координатор организације програма

Број извршилаца:

- један (1)

Општи опис посла:
- Припрема, координира службом организације планираних
активности пројкта/програма установе; контролише извршавање послова; израђује планове и
програме рада, планира распоред рада установе; организује, обједињава и усмерава рад
запослених у служби; распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа потребну стручну
помоћ и сарађује са другим организаторима; израђује недељни и месечни план рада за сектор
технике и учествује у координацији свих програма у сарадњи са директором и секретаром
установе и другим организаторима; уноси евентуалне измене у распоред рада на недељном и
месечном нивоу; прати конкурсе Министарства; даје предлоге и учествује у писању и реализацији
пројеката; органузује професионалне програме; контролише реализацију пројекта/програма у
земљи и иностранству; контролише садржаје и ажурност података на интернет порталу;
координира организацију кампања, медијских и других промотивних догађаја; учествује у
организацији и реализацији Фестивала културе младих Србије; ради и друге послове по налогу
директора; по потреби управља службеним возилом; одговоран је за све послове који су
предвиђени из делокруга радног места – Координатор организације програма.

Стечена стручна спрема / образовање:
Високо образовање из области у оквиру друштвено-хуманистичких наука:
- на студијама (основне академске/специјалистичке струкповне студије) у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 07. Октобра 2017. Године;
-на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. Септембра 2005. Године до 07. Октобра 2017. Године;
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. Септембра 2005.године;
Изузетно:
-средње образовање и пет година радног искуства стеченог до дана ступања на снагу Уредбе о
каталогу радних места.

Додатна знања / испити / радно искуство / компетенције:
- Знање рада на рачунару; знање страног језика; најмање 3 године радног искуства и 1 година у
култури; возачка дозвола Б категорије.

5.

Организатор протокола

Број извршилаца:

- један (1)

Општи опис посла:
- Организује послове протокола установе културе; координира
организацију посета, јавних наступа и састанака; припрема информације, сачињава платформе и
белешке званичних посета; координира са другим службама протокола; организује пријеме и
пригодне сусрете у салону и другим просторијама установа културе; прави распоред или програм
посете гостију и брине о дочеку гостију, распореду седења по важности и функцији, њиховој
безбедности и распоредима сусрета; организује званичне посете; припрема и доставља
материјале за конференције за штампу; води листу протокола и одговаран је за благовремено
усклађивање исте; органиизује и координира протоколарне активности; договара услове за
израду уговора, споразума и протокола о сарадњи и прати њихову реализацију; осмишљава и
реализује маркетиншке кампање, медијске и друге промотивне догађаје; одржава односе са
медијима и јавношћу; припрема позивнице за заказане културне манифестације; организује и
координира рад билетарнице; обезбеђује и води евиденције телефонских бројева, е-маил и
осталих адреса; врши припрему и продају улазница за све програме; води деловодну књигу;
учествује у организацији и реализацији Фестивала културе младих Србије; ради и друге послове по
налогу директора; по потреби управља службеним возилом; одговоран је за све послове који су
предвиђени из делокруга радног места – Организатор протокола.

Стечена стручна спрема / образовање:
Високо образовање из области у оквиру друштвено-хуманистичких наука:
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. Септембра 2015. Године,
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. Септембра 2005. Године

Додатна знања / испити / радно искуство:
- Знање рада на рачунару; знање страног језика; најмање 3 године радног искуства; возачка
дозвола Б категорије.

6.

Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Број извршилаца:

- један (1)

Општи опис посла:
- Прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа,
извештаја и пројеката; проверава исправност финасијкско рачуноводствених образаца; припрема

прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава; врши билансирање
прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); израђује документацију за подношење
пореским службама и другим прописима установљеним оргамима и службама; води евиденције о
реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;
припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје
везане за финансијско-материјално пословање; припрема и обрађује захтеве за плаћање по
различитим основима; прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;
обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; чува и архивира
помоћне књиге и евиденције; врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања,
припадајућих пореза и доприноса; припрема и обрађује докумнтацију за пословне промене
исказане на изводима рачуна; контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за
књижење; учествује у организацији и реализацији Фестивала културе младих Србије; ради и друге
послове по налогу директора; по потреби управља службеним возилом; одговоран је за све
послове који су предвиђени из делокруга радног места – Самоастални финансијскорачуноводствени сарадник

Стечена стручна спрема / образовање:
Високо образовање из области у оквиру друштвено-хуманистичких наука:
- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. Септембра 2005. Године;
- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
Септембра 2005. Године;
Изузетно:
- средње образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу
Уредбе о каталогу радних места.

Додатна знања / испити / радно искуство:
- Знање рада на рачунару; најмање 3 године радног искуства; возачка дозовола Б категорије.

22.

Галериста

Број извршилаца:

-један (1)

Општи опис посла:
- Прима и води групе посетилаца и најављене и појединачне посете
изложбама; пружа информације публици о изложбеној активности и публикацијама; осмишљава,

припрема и реализује едукативне активности намењене јавности; обавља техничке активности у
припреми и реализацији активности из делокуруга рада; припрема и поставља опрему потребну
за реализацију уговорених програма установе; прати евиденцију о бројности и структури публике;
организује и дежура на изложбама и програмима; осмишљава каталоге, плакате, прави припрему
и дизајн пропагандног материјала; одговара за експонате и опрему; организује и спороводи
ликовну колонију и одговоран је за фундус уметничких дела са ликовних колонија; активно
учествује у реализацији свих програма установе; учествује у организацији и реализацији
Фестивала културе младих Србије; ради и друге послове по налогу директора; по потреби
управља службеним возилом; одговоран је за сав инвентар који задужује као и за све послове
који су предвиђени из делокруга радног места – Галериста.

Стечена стручна спрема / образовање:
Високо образовање из области у оквиру друштвено-хуманистичких наука:
- на студијама (основне академске/специјалистичке струковне студије) у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 07. Октобра 2017. Године;
- на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. Септембра 2005. Године до 07.октобра 2017. Године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. Септембра 2005. Године;
Изузетно:
- средње образовање и пет година радног искуства стеченог до дана ступања на снагу Уредбе о
Каталогу радних места.

Додатна знања / испити / радно искуство:
- Знање рада на рачунару; знање страног језика; најмање 3 године радног искуства, возачка
дозвола Б категорије.

22.

Миксер светла / тона / видеа

Број извршилаца:

- један (1)

Општи опис посла:
Рукује апаратима за регулацију светла/тона/видеа; ради на
дефинисању и меморисању прихваћених решења за светлосне /тонске/ видео ефекте за потребе
представе; врши корекцију и измене светлосних /тонских/ видео ефеката по захтеву редитеља у
току генералних проба; припрема материјал за светлосне/тонске и видео ефекте; врши

репродукцију усвојених светлосних/тонских/видео ефеката у сарадњи са сценаристом у току
представе; одржава опрему и упозорава на могуће проблеме; прати стручну литературу и
предлаже решења из области регулације светла/тона/видеа; рукује уређајима за репродукцију
тона и креира тонске слике; ради за аудио-миксером; координира и пушта унапред припремљене
снимке, шумове и музику; обавља послове који подразумевају постојање ризика од настанка
повреде приликом обављања послова (рад на висини и кретање испод обешених терета на
дизалицама); обавља послове у условима који подразумевају изложеност струјама високог
напона; отклања кварове на електро-инстралацијама, уређајима, апаратима и машинама; врши
монтажу, руковање и демонтажу технике озвучења и расвете у објекту и ван објекта; задужује и
брине о алату у магацину; учествује у организацији и реализацији Фестивала културе младих
Србије; ради и друге послове по налогу директора; по потреби управља службеним возилом;
одговоран је за сав инвентар који задужује као и за све послове који су предвиђени из делокруга
радног места – Миксер светла / тона / видеа.

Стечена стручна спрема / образовање: - Средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство:
- Знање страног језика; знање рада на рачунару; најмање 3 године радног искуства; возачка
дозвола Б категорије.

9. Бински мајстор

Број извршилаца:

- један (1)

Општи опис посла:
- Обавља мање сложене послове везане за техничке припреме за
несметан рад за време проба, концерата и снимања; контролоше и брине за сав инвентар у сали и
дужан је да сваку неисправност одмах пријави директору; врши утовар и истовар инструмената и
другог потребног инвенатара приликом гостовања у земљи и иностранству; чува и складишти
музичке и друге инструменте; преноси и намешта столице за пробе и програме; стара се о
успостављању нормалних услова за рад; обавља свакодневне прегледе објекта, врши контролу
исправности инсталација, противпожарних система и инвентара; прати потрошњу воде и
топлотне енергије и предузима мере да се та потрошња сведе на оптимални ниво; учествује у
техничкој реализацији у и ван објекта (на терену);дежура на пробама, концертима и снимањима
према распореду рада и стара се о успостављању нормалних услова за рад и дежура током свих
активности у сали установе; дужи службени аутомобил; брине о његовој исправности и
регистрацији; управља службеним возилом; учествује у организацији и реализацији Фестивала
културе младих Србије; ради и друге послове по налогу директора; одговоран је за сав инвентар

који задужује као и за све послове који су предвиђени из делокруга радног места – Бински
мајстор.

Стечена стручна спрема / образовање: - Средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство:
- Знање рада на рачунару; знање страног језика; положен стручни испит за послове заштите од
пожара; најмање 1 година радног искуства; возачка дозвола Б категорије.

10. Конобар

Број извршилаца:

- један (1)

Општи опис посла:
- Уређује просторије за сервисирање; поставља столњаке и столове
и прима потребан прибор за послуживање; сервира храну и пиће; одржава чистоћу и општу
уредност снек-бара и простора у коме се сервирају кафа и други напици; требује и набавља робу
и материјал за потребе установе; води евиденцију о утрошку; предлаже угоститељски ценовник
пића и услуга; врши замену амбалаже; врши дневни попис утрошеног пића на прописан начин;
предаје пазар на благајни послодавца; куца и издаје фискалне рачуне; учествује у организацији
и реализацији Фестивала културе младих Србије; ради и друге послове по налогу директора; по
потреби управља службеним возилом; редовно врши санитарни преглед; одговоран је за сав
инвентар који задужује; одговоран је за попис робе, стања на залихама, тачност и исправност
фискалне касе као за све послове који су предвиђени из делокруга радног места – Конобар.

Стечена стручна спрема / образовање: -Средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство:
-Знање рада на рачунару; знање страног језика; положен стручни испит за послове заштите од
пожара; 1 година радног искуства; возачка дозвола Б категорије.

11. Разводник

Број извршилаца:

-један(1)

Општи опис посла:
- Отвара врата за улазак у салу по одобрењу; стара се о реду и миру
приликом трајања представе или програма; задужује на реверс одређен број програмских
улазница; контролише и поништава биоскопске улазнице, односно позивнице при уласку публике
за све програме; одржава ред код благајне у установи; дежура за време програма; прегледа салу
пре и по завршетку сваког програма; у току и на крају радног времена обилази цео простор
установе; учествује у спровођењу мера за заштиту од пожара и рукује противпожарним
апаратима; чува изложбене поставке; омогућава безбедан излазак из сале; води рачуна о реду и
миру током трајања програма; усмерава посетиоце на позицију у односу на купљену карту;
проверава карту гледаоцима у случају потребе; спречава неовлашћено паркирање возила ван
паркинга; спречава пушење на забрањеним местима; евидентира изношење ситног инвентара,
опреме и уређаја из објекта; редовно води књигу примопредаје дужности; одржава ред и чистоћу
на улазу у објекат (чисти снег); евидентира долазак запослених у објекат ван радног времена;
обавештава надлежне органе о евентуалном ремећењу јавног реда и мира у установи; учествује у
организацији и реализацији Фестивала културе младих Србије; ради и друге послове по налогу
директора; по потреби управља службеним возилом; одговоран је за сав инвентар који задужује
као и за све послове који су предвиђени из делокруга радног места: Разводник.

Стечена стручна спрема / образовање: - Средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство / компетенције:
- Знање страног језика; знање рада на рачунару; положен стручни испит из противпожарне
заштите; најмање 1 година радног искуства; возачка дозволу Б категорије.

22.

Чистачица

Број извршилаца:

-један(1)

Општи опис посла:
-Одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;
одржава чистоћу на улазу у објекат и износи смеће; пријављује сва оштећења и кварове на
инсталацијама и инвентару; прати стање залиха и поторшног материјала за потребе одржавања
чистоће; одржава и негује цвеће унутар објекта; одржава хигијену на терасама; располаже
кључевима од свих просторија и улазних врата у својој смени; обавља послове за Фестивал
културе младих Србије; ради и друге послове по налогу директора; одговара за сав инвентар
који задужује као и за све послове који су предвиђени из делокруга радног места – Чистачица.

Стечена стручна спрема / образовање: - Основна школа.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
На све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одговарајуће одредбе Закона
о раду и других релевантних закона и подзаконских аката, акта оснивача и општи и појединачни
акти послодавца.
Термини који су у овом Правилнику означени у граматичком мушком роду, подразумевају
природни мушки и женски род лица на која се односе.

Члан 13.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење.

Члан 14.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о систематизацији послова и
радних места у Дому културе „Књажевац“, број 25/1 од 23.10.2017. године.

Члан 15.
Директор ће са запосленима закључити уговоре о раду или анексе уговора о раду,
односно донети решења којим се утврђују називи радних места за послове које обављају у складу
са називима који су утврђени овим Правилником, у складу са законом и општим актом
послодавца, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог Правилника.
Након доношења Уредбе о коефицијентима за радна места утврђeна Каталогом радних
места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, биће донета решења о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запосленима.

Члан 16.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
послодавца, а биће објављен након добијања сагласности од стране председника oпштине
Књажевац.

У Књажевцу,
22.03.2018. године
Дом културе „Књажевац“
директор,
Драгана Јанковић

СТАТУТ ДОМА КУЛТУРЕ ,,КЊАЖЕВАЦ“

На основу члана 44. став 1. тачка 1) Закона о култури (“Службени гласник РС“, бр.72/09, 13/2016 и
30/2016 - испр.), члана 21. став 1. тачка 1) Закона о јавним службама (“Службени гласник РС“,
бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. закон, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 др. закон), Одлуке о промени оснивачког акта Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу ради
усклађивања са законским прописима (“Службени лист општине Књажевац“, број 25/2016) и
члана 37. став 1. тачка 1. Статута Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу, Управни одбор Дома
културе „Књажевац“ на седници одржаној дана 13. децембра 2016. године, донео је

С Т А Т У Т
ДОМА КУЛТУРЕ „КЊАЖЕВАЦ“ У КЊАЖЕВЦУ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Статутом уређују се на општи начин основна питања у вези са организацијом и пословањем
Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу (у даљем тексту: Дом културе) као и питања у вези са
односом између Дома културе и општине Књажевац, (у даљем тексту: оснивач), а нарочито:
Oпште одредбе; назив и седиште; делатност Дома културе; средства Дома културе; органи Дома
културе; заступање и представљање; организација и планирање; општи акти Дома културе;
међусобни однос оснивача и Дома културе; безбедност и здравље на раду и заштита животне
средине; јавност рада и пословна тајна; обавештавање запослених; услови за рад синдиката;
прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.
Дом културе ''Књажевац'' основан је Одлуком о оснивању Р.О. Дом културе у Књажевцу, број 130
од дана 31.03.1981. године, донетом од стране Скупштине самоуправне интересне заједнице
културе општине Књажевац; Одлуком о измени и допуни Одлуке о оснивању Р.О. Дом културе у
Књажевцу (''Сл. лист општина'', број 15/1994) и Одлуком о усаглашавању организације рада Дома

културе ''Књажевац'' у Књажевцу са постојећим прописима (''Сл. лист општина'', број 14/1997,
10/1999, 15/2001, 8/2005 и „Сл. лист општине Књажевац„ бр. 5/2009 и 7/2010), ради обављања
послова од општег интереса из области културе на територији општине Књажевац. Дом културе
''Књажевац'' обавља делатност као установа културе, у складу са Законом о култури („Сл. гласник
РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.).
Матични број Дома културе ''Књажевац'' је 07311192, порески идентификациони број (ПИБ) је
100630766.
Дом културе је установа од општег друштвеног интереса основана од стране општине Књажевац
ради обезбеђивања услова за остваривање права грађана, односно задовољавање њихових
потреба у области културе - развоја, унапређења, презентације и очувања културно-уметничког
стваралаштва у свим областима и остваривања другог законом утврђеног интереса у области
културе.

Члан 3.
Дом културе има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом, другим прописима и Статутом.
Уписан је у Регистар Привредног суда у Зајечару, дана 21.07.1981. године.
Оснивач Дома културе „Књажевац“ је општина Књажевац, улица Милоша Обилића 1, матични
број 07212674.

Члан 4.
У правном промету са трећим лицима, Дом културе иступа у своје име и за свој рачун.
Носилац је свих права, обавеза и одговорности у правном промету у односу на средства којима
располаже, у складу са законом.
За своје обавезе у правном промету са трећим лицима, Дом културе одговара средствима којима
располаже.

Члан 5.
Дом културе је дужан да, поред законом утврђеног интереса у области културе, предузима и
спроводи и мере на очувању и заштити животне и радне средине, безбедности и здравља на раду,
заштите од пожара, поступања у ванредним ситуацијама и друге мере од општег и посебног
интереса у складу са законом.

II - НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 6.
Установа послује под називом: Дом културе „Књажевац“ - Књажевац.
Скраћени назив је: Дом културе.

Члан 7.
Седиште Дома културе је у Књажевцу, у улици Бранка Радичевића број 1.

Члан 8.
Дом културе има свој печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 30 мм, садржи пуни назив Дома културе исписан ћирилицом
по ободу са тачкама распоређеним по средини у облику атријума.
Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи пун назив а испод тога линију за датум и линију за
деловодни број.
Дом културе има свој заштитни знак - логотип, који је утврђен од стране Управног одбора.
За писмену комуникацију са правним и физичким лицима користи се меморандум са заштитним
знаком - логотипом и основним подацима.
О броју печата и штамбиља, начину израде, употребе, руковања, чувања и евентуалног
уништавања одлучује директор Дома културе.

Члан 9.
Одлуку о промени назива и седишта Дома културе доноси Управни одбор, а сагласност даје
Скупштина општине Књажевац.
III - ДЕЛАТНОСТ ДОМА КУЛТУРЕ

Члан 10.
У обављању делатности од општег интереса у области културе, Дом културе се бави следећим
пословима:
- организовање свих видова културно- уметничког стваралаштва на територији општине
Књажевац,
- подстицање и организација културних активности на територији општине Књажевац, ради
испољавања стваралачких могућности грађана,

- пружање техничке, кадровске и друге подршке Фестивалу културе младих Србије,
- организовање културно-уметничких манифестација од локалног значаја, припремање културноуметничког програма за учешће на културно-уметничким манифестацијама регионалног и
републичког значаја,
- организовање позоришних представа, музичко-сценских приредаба, концерата и других
културно-уметничких програма,
- пружање организационе, стручне и техничке помоћи у раду културно- уметничких друштава са
територије општине Књажевац,
- организовање културно-забавног живота младих (драмско, фолклорно и друго стваралаштво),
- организовање културно-уметничких програма поводом обележавања државних празника,
јубилеја и значајних годишњица у општини Књажевац,
- организовање свих врста изложби самостално, или у сарадњи са другим субјектима,
- обављање услуга продаје кафе, пића и готових производа у друштвеном клубу и у бифеу Дома
културе,
- обављање и других послова у оквиру својих делатности у складу са законом и овим Статутом.

Члан 11.
Претежна делатност Дома културе је: 90.01- извођачка уметност.
Дом културе обавља и друге делатности, у складу са законом и Статутом и то:
90.02 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,
90.03 - уметничко стваралаштво
90.04 - рад уметничких установа
85.59 - остало образовање,
93.29 - остале забавне и рекреативне делатности,
47.11 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и дувана,
56.29- остале услуге припремања и послуживања хране.
Дом културе може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове прописане законом.

Члан 12.

Дом културе обавља делатности у простору који испуњава услове у погледу техничке
опремљености, безбедности и здравља на раду, заштите и унапређења животне средине као и
друге прописане услове, а испуњеност ових услова контролишу надлежни органи.

Члан 13.
Дом културе може обављати и све друге законом дозвољене делатности, осим оних за које је
потребна посебна дозвола, сагласност или други акт државног органа, до добијања дозволе
односно сагласности.

Члан 14.
Дом културе може да промени претежну делатност у складу са законом.
Промена претежне делатности уписује се у регистар Привредног суда.

IV - СРЕДСТВА ДОМА КУЛТУРЕ

Члан 15.
Средства за финансирање делатности Дома културе обезбеђују се:
1)

из буџета општине Књажевац,

2)

из буџета Републике Србије,

3) из пројектног финансирања,
4) из прихода остварених пословном сарадњом, изнајмљивањем простора и опреме, продајом
производа, пружањем услуга и сл.),
5) из домаћих и страних донација, легата, завештања и спонзорстава,
6) из других извора, у складу са законом.
Дом културе може стицати средства од корисника услуга, рекламе и пропаганде, трговине,
уступањем ауторских права и из других извора у складу са законом.
Пословни резултат и стање средстава утврђује се годишњим програмским и финансијским
извештајима, у складу са законом.

Члан 16.
Средства за плате, накнаде и друга примања, обезбеђују се из буџета општине Књажевац, а
расподељују се у складу са важећим законским и подзаконским прописима, Посебним

колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина и јединица локалне самоуправе, као и oпштим и појединачним актима у Дому културе.

Члан 17.
Дом културе има текућe рачунe код Управе за трезор за стицање средстава из буџета општине и за
стицање средстава на други начин из члана 15. овог Статута.
Средствима са текућих рачуна, Дом културе располаже у складу са законом и Финансијским
планом и Програмом рада.

Члан 18.
Земљиште, зграда, основна средства, инвентар и опрема и друга средства која у свом раду
користи Дом културе, су у јавној својини општине Књажевац.

Члан 19.
О прибављању, давању на коришћење или у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење
или у закуп и стављању хипотеке на непокретностима, одлучује се у складу са законом.

V - ОРГАНИ ДОМА КУЛТУРЕ

Члан 20.
Органи Дома културе су:
1.

Директор,

2.

Управни одбор и

3.

Надзорни одбор

Директора, чланове Управног и Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине у
складу са законом, Одлуком о промени оснивачког акта Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу
ради усклађивања са законским прописима („Службени лист општине Књажевац“, број 25/2016) и
Статутом.
Дом културе може имати једног или више уметничких, односно програмских директора, који
руководе уметничким, односно стручним пословима и за њих су одговорни.

1. Д и р е к т о р

Члан 21.
Домом културе руководи директор, кога именује Скупшина општине Књажевац, на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године.
Директор може бити поново именован.
Јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор Дома културе 60 дана пре истека мандата
директора, а објављује се на званичној интернет презентацији Националне службе за
запошљавање и најмање у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест
дана од дана оглашавања јавног конкурса на званичној интернет презентацији Националне
службе за запошљавање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може
изјавити посебна жалба Општинском већу општине Књажевац у року од три дана од дана
достављања закључка.
Посебна жалба не задржава извршење закључка.
Управни одбор Дома културе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Скупштини општине
Књажевац образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: листа).
Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког
кандидата и записник о обављеном разговору.
Скупштина општине Књажевац именује директора Дома културе са листе, на основу предлога
надлежног радног тела Скупштине општине Књажевац.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да
уђе у изборни поступак, о чему је дужан да обавести Скупштину општине
Члан 22.
Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора Дома културе, без претходно
спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане мандат пре истека мандата,
односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора, у
складу са законом и Одлуком оснивача.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора на основу предлога надлежног радног
тела Скупштине општине Књажевац.

Члан 23.
Кандидат за директора Дома културе мора да има високо образовање и најмање пет година
радног исукуства у струци.
Поред општих услова прописаних законом за директора може бити именовано лице које
испуњава и следеће услове:
1)да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специлалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), магистар наука, доктор
наука, стечено у оквиру друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године (240 EСПБ бодова) на економском,
правном, факултету уметности, односно другом факултету друштвено-хуманистичких, техничкотехнолошких или природно-математичких наука;
2)да има најмање три године радног искуства у култури и
3)да поседује организаторске способности.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Дома културе, као саставни
део конкурсне документације.

Члан 24.
У оквиру својих права и дужности, директор обавља следеће послове:
1) организује и руководи радом Дома културе,
2) доноси правилник о организацији и систематизацији послова у Дому културе,
3) извршава одлуке Управног одбора,
4) заступа Дом културе,
5) стара се о законитости рада Дома културе,
6) одговоран је за спровођење Програма рада Дома културе,
7) одговоран је за материјално- финансијско пословање Дома културе,
8) доноси и друга општа и појединачна акта Дома културе у складу са законом,
9) предлаже основе пословне политике, план и програм рада и финансијски план,
10) подноси извештај о раду и резултатима пословања и финансијски извештај,
11) одлучује о распоређивању запослених на одговарајуће послове,

12) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорности запослених,
13) образује комисије у складу са законом,
14) одлучује о набавци основних средстава и инвентара у оквиру усвојеног годишњег плана и
програма, до износа који одобри Управни одбор,
15) стара се о унапређењу и заштити животне и радне средине, живота и здравља запослених,
заштите од пожара, поступања у ванредним ситуацијама и сл.,
16) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом Дома културе.

Члан 25.
Дужност директора Дома културе престаје истеком мандата и разрешењем.
Скупштина општине Књажевац разрешиће директора пре истека мандата у следећим случајевима:
1) на лични захтев,
2) ако обавља дужност супротно одрдбама закона,
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Дому културе, или
тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе, да су настале или могу настати веће
сметње у раду Дома културе,
4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности директора Дома културе,
5) из других разлога утврђених законом или Статутом Дома културе.

Уметнички-програмски директор

Члан 26.
Дом културе може имати једног уметничког-програмског директора из реда запослених, који
руководи уметничким и стручним пословима и који је за њих одговоран.
Права, обавезе и одговорности уметничког-програмског директора регулишу се Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому културе, на који сагласност даје надлежни орган
оснивача.

Члан 27.

Уметничког-програмског директора, на предлог директора Дома културе, именује Управни одбор
Дома културе, на период од четири године.

Члан 28.
Директор Дома културе закључује уговор о раду са уметничким-програмским директором, у
складу са законом.

Члан 29.
Уметничком-програмском директору мандат може престати и пре истека рока на који је
именован, и то:
- разрешењем од стране Управног одбора на предлог директора или Управног одбора,
- на лични захтев.
2. Управни одбор

Члан 30.
Управни одбор Дома културе је орган управљања и има пет чланова, од којих су три представници
оснивача, а два представници запослених у Дому културе.
Састав Управног одбора мора да обезбеди заступљеност најмање 30% представника мање
заступљеног пола.
Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца
основне, тј. програмске делатности.
Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине, из реда истакнутих стручњака
и познавалаца културне делатности.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише
два пута.
Председника Управног одбора именује Скупштина општине из реда чланова Управног одбора.
У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може заказати и
њој председавати, најстарији члан Управног одбора.

Члан 31.
Скупштина општине може до именовања председника и чланова Управног одбора Дома културе
да именује вршиоце дужности председника и чланова Управног одбора.

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора Дома културе
и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека
мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора, може обављати ту функцију
најдуже једну годину.

Члан 32.
Чланове Управног одбора из реда запослених у Дому културе именује оснивач, на предлог
репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на
предлог већине запослених.
О предлогу запослени пуноважно одлучују, ако је на састанку присутно више од половине од
укупног броја запослених.
Предлог је изгласан ако се за њега изјасни већина запослених.
Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца
основне, тј. програмске делатности.
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање
заступљеног пола.

Члан 33.
Управни одбор по правилу ради и одлучује на седницама.
Седнице Управног одбора сазивају се по потреби.

Члан 34.
Управни одбор може да одлучује ако седници присуствује више од половине чланова, а одлуке по
правилу доноси већином гласова присутних чланова.
У случају једнаког броја гласова, глас председника односно председавајућег је одлучујући.
Када доноси Статут, његове измене и допуне, предлог одлуке о статусним променама и листу
кандидата за директора Дома културе, Управни одбор одлучује већином гласова укупног броја
чланова.
О раду Управног одбора води се записник који потписују председник Управног одбора и
записничар.

Члан 35.

Управни одбор може у изузетно хитним случајевима одлучивати коришћењем средстава
комуникације, ако се обезбеди отворена телефонска веза, односно електронска видео и аудио
комуникација ("електронска седница" путем веб-камере, рачунарског "скајп" сервиса, видеоконференсинга и сл.), уколико се томе не противи ни један члан Управног одбора.
Иницијативу за хитно одлучивање могу дати оснивач, директор или чланови Управног одбора.
Председник Управног одбора процењује испуњеност услова за поступање у смислу става 1. овог
члана.
По утврђивању испуњености услова за поступање на начин из става 1. овог члана, председник
Управног одбора коришћењем средстава телекомуникације, консултује чланове Управног одбора
о прихватању или противљењу таквом начину одлучивања.
У случају да се ни један члан Управног одбора не противи таквом начину одлучивања, доноси се
одлука.
На првој наредној седници, врши се потврђивање-верификација донете одлуке.

Члан 36.
Члан Управног одбора не може гласати кад Управни одбор одлучује о:
1.

ослобађању од обавезе и одговорности тог члана,

2.

признавању посебних погодности тог члана на рачун Дома културе,

3.

утврђивању захтева који Дом културе има према том члану,

4.

покретању или одустајању од спора против тог члана,

5.

у другим случајевима када тај члан има интерес противан интересима Дома културе.

Искључење права гласа члана Управног одбора односи се само на питања због којих је дошло до
искључења.

Члан 37.
Управни одбор Дома културе обавља следеће послове:
1.

доноси статут Дома културе,

2.

доноси друга општа акта предвиђена законом и Статутом,

3.

утврђује пословну и развојну политику,

4.

одлучује о пословању Дома културе,

5.

доноси годишњи Програм рада Дома културе на предлог директора,

6.

доноси годишњи Финансијски план Дома културе,

7.

усваја годишњи обрачун Дома културе,

8.

усваја годишњи извештај о раду и пословању Дома културе,

9.

даје предлог о статусним променама Дома културе у складу са законом,

10.
расписује и спроводи јавни конкурс за именовање директора 60 дана пре истека мандата
директора,
11.
сачињава листу кандидата за директора Дома културе по расписаном јавном конкурсу у
складу са законом и Одлуком оснивача и доставља Скупштини општине листу кандидата и
записник о обављеном разговору са кандидатима на даљу надлежност,
12.
закључује уговор о раду са директорoм на одређено време, до истека рока на који је
изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ
запослено у Дому културе на неодређено време, закључује Анекс Уговора о раду, у складу са
законом,
13.

Доноси ценовник услуга уз сагласност Општинског већа,

14.
Одлучује о коришћењу, набаљању и располагању новчаним и другим средствима у складу
са законом,
15.

Одлучује о попису имовине, права и обавеза и усваја извештај о попису,

16.

Одлучује о другим питањима у складу са законом и Статутом Дома културе.

Члан 38.
Дужност члана Управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.
Скупштина општине разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона,
3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора Дома
културе,
4) из других разлога утврђених законом или Статутом Дома културе.
Дужност новоименованог појединог члана Управног одбора траје до истека мандата Управног
одбора.

3.Надзорни одбор

Члан 39.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Дома културе.
Надзорни одбор Дома културе има три члана, од којих су два представници оснивача, а један
представник запослених у Дому културе.
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани
највише два пута.
Председника Надзорног одбора именује Скупштина општине из реда чланова Надзорног одбора.
У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати
и њој председавати најстарији члан Надзорног одбора.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Дома
културе.
Члан 40.
Скупштина општине може до именовања председника и чланова Надзорног одбора Дома културе
да именује вршиоце дужности председника и чланова Надзорног
одбора.
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Дома
културе и у случају када председнику, односно члану надзорног одбора престане дужност пре
истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора, може обављати ту функцију
најдуже једну годину.

Члан 41.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива и њима руководи председник.
О раду Надзорног одбора води се записник који потписују сви чланови.

Члан 42.
Надзорни одбор Дома културе може пуноправно да ради ако седници присуствује више од
половине укупног броја чланова.
Надзорни одбор одлучује већином укупног броја чланова.

Члан 43.
Надзорни одбор у оквиру својих права и дужности:
1.

Врши надзор над пословањем Дома културе,

2.
Контролише годишњи и периодични извештај о пословању, годишњи обрачун и предлог
расподеле добити,
3.
Указује на евентуалне пропусте у раду Дома културе, директора, Управног одбора као и
осталих запослених,
4.

Поступа по налогу оснивача и о резултатима надзора доставља извештај оснивачу,

5.

Врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и актом оснивача.

Члан 44.
Надзорни одбор може, у изузетно хитним случајевима, одлучивати на начин и по поступку
одлучивања Управног одбора, који је уређен чланом 35. овог Статута.

Члан 45
Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Дому културе, запослени предлажу и бирају на
начин и по поступку предлагања чланова Управног одбора запослених у Дому културе, који је
уређен чланом 32. овог Статута.

Члан 46.
Чланови Надзорног одбора Дома културе за свој рад су одговорни оснивачу, односно Скупштини
општине Књажевац.
Чланови Надзорног одбора одговорни су солидарно Дому културе и његовим повериоцима за
штету коју у вршењу својих овлашћења проузрокују намерно или грубом непажњом.
Члан Надзорног одбора не сноси одговорност ако је при доношењу одлуке на основу које је
настала штета јасно и недвосмислено издвојио своје мишљење на записник.
Дужност члана Надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.
Скупштина општине разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона,
3) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање
дужности члана Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за

кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора Дома
културе,
4) из других разлога утврђених законом или Статутом Дома културе.
Дужност новоименованог појединог члана Надзорног одбора траје до истека мандата Надзорног
одбора.

Програмски савет

Члан 47.
У Дому културе образује се Програмски савет, који има пет чланова.
За чланове Програмског савета Управни одбор, на предлог директора, именује лица из реда
истакнутих стручњака високог уметничког и стручног интегритета и ауторитета, који нису
запослени у Дому културе, као и запослене који обављају послове везане за претежну делатност.
Директор Дома културе председава седницама, које сазива према потреби, или на предлог члана
Програмског савета.
О раду Програмског савета води се записник, који потписују директор и записничар.
Програмски савет разматра питања из уметничке, програмске, односно стручне делатности и
директору, односно уметничком-програмском директору, даје мишљења и предлоге везане за
уметнички, програмски односно стручни рад, а нарочито:
-у вези програма, планова, пројеката, израде стручних публикација и других сродних активности;
-о питањима везаним за програмски и стручни рад у Дому културе;
-о стручном усавршавању запослених који обављају послове везане за претежну делатност;
-о другим питањима која су од значаја за обављање претежне делатности и сарадње са субјектима
у култури.
Програмски савет доноси мишљења, препоруке и закључке.

VI - ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ

Члан 48.
Дом културе заступа и представља директор, без ограничења.
У случају одсутности или на други начин спречености директора да обавља своју функцију, Дом
културе ће заступати и представљати лице које он овласти.

Овлашћено лице је дужно да поступа искључиво у складу са овлашћењем.

Члан 49.
Директор Дома културе може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје
за заступање Дома културе.
Пуномоћјем из става 1. овог члана одређује се правна радња, обим овлашћења као и време
важења, те је опуномоћеник дужан да се придржава датих овлашћења.

Члан 50.
У правном промету с Народном банком Србије, пословним банкама и другим финансијским
организацијама, Дом културе потписује директор.
Управни одбор Дома културе може овластити највише још једног запосленог у Дому културе за
заступање из става 1. овог члана.

VIII - ОРГАНИЗАЦИЈА И ПЛАНИРАЊЕ

Члан 51.
Дом културе је организован као јединствена установа са одговарајућим службама за обављање
послова и радних задатака.
Опис послова и радних места утврђују се Правилником о организацији и систематизацији
послова, који доноси директор.
Права, обавезе и одговорности запослених ближе се уређују Правилником о раду, који доноси
директор.
Члан 52.
Пословање Дома културе одвија се у складу са плановима и програмима рада и развоја и
финансијским плановима.
Планове и програме рада доноси Управни одбор на предлог директора, уз сагласност оснивача.
Остваривање планова и програма рада прати се путем редовних и ванредних извештаја, које
подноси директор Управном одбору, а од стране оснивача подношењем извештаја Скупштини
општине.

VIII - ОПШТИ АКТИ ДОМА КУЛТУРЕ

Члан 53.
Општи акти Дома културе су:
1.

Статут,

2.

Правилник,

3.

Одлука - кадa на општи начин уређујe одређена питања,

4.

Пословник.

Члан 54.
Статут је основни општи акт Дома културе којим се на општи начин уређују најважнија питања у
вези са организацијом и пословањем Дома културе.
Статут доноси Управни одбор, као и његове измене и допуне и доставља се на сагласност
оснивачу, односно Скупштини општине.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Предлог за измене и допуне Статута могу поднети: директор и Управни одбор Дома културе, као и
надлежни орган оснивача.
Члан 55.
Правилник је општи акт којим се, на основу Статута или непосредно на основу закона, целовито
уређује одређена врста унутрашњих односа у Дому културе.
Одлука, као општи акт, је одлука којом се на општи начин уређује одређено питање или мања
група питања из појединог унутрашњег односа у Дому културе.
Пословник је општи акт којим се ближе уређује рад одређеног колегијалног органа Дома културе.
Члан 56.
Општи акти Дома културе морају бити у сагласности са законом и овим Статутом, а ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања на огласној табли.
Појединачни акти које доноси директор, односно други органи и овлашћена лица, ступају на
снагу даном доношења и морају бити у складу са законом и општим актима Дома културе.

IX – МЕЂУСОБНИ ОДНОС ОСНИВАЧА И ДОМА КУЛТУРЕ

Члан 57.

Скупштина општине Књажевац:
1) даје сагласност на Статут Дома културе,
2) даје сагласност на статусне промене Дома културе,
3) даје сагласност на промену седишта и пословног имена Дома културе,
4) даје сагласност на промену делатности Дома културе,
5) даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Дома културе,
6) даје сагласност на друге акте Дома културе, у складу са законом, Одлуком оснивача и Статутом,
7) именује и разрешава директора, председника и чланове управног и надзорног одбора Дома
културе, у складу са законом, Одлуком оснивача и Статутом,
8) обавља и друге послове, у складу са законом, Одлуком оснивача и Статутом.

Члан 58.
Општинско веће општине Књажевац:
1) даје мишљење о правилнику о организацији и систематизацији послова у Дому културе,
2) разматра и одлучује по посебним жалбама кандидата за директора Дома културе, за чију је
пријаву утврђено да је неблаговремена, недопуштена, неразумљива или непотпуна, односно уз
чију пријаву нису приложени сви потребни докази,
3) даје сагласност на ценовник услуга који утврђује Управни одбор Домa културе.

Председник општине Књажевац даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији
послова у Дому културе, по претходно датом мишљењу Општинског већа.

Члан 59.
Дом културе је дужан да Скупштини општине Књажевац подноси годишњи Извештај о раду.
Независно од става 1. овог члана, Дом културе је дужан да поднесе Извештај о раду и други
извештај из оквира своје делатности, кад то затражи извршни орган општине или Скупштина
општине Књажевац.
Дом културе, односно његови органи, дужни су да поступе по предлозима оснивача који се
односе на делатност Дома културе.
Надзор над радом Дома културе врши Општинска управа Књажевац.

X - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 60.
Предузимање прописаних мера у погледу безбедности и здравља на раду и заштите животне и
радне средине, саставни је део свакодневних активности.
Запослени у Дому културе и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин
којим се осигуравају безбедност и здравље на раду, као и да спроводе мере заштите на раду и
заштите радне средине, у складу са законом.
Дом културе је дужан да у обављању своје делатности обезбеђује све услове
и
предузима мере заштите животне и радне средине у складу са законом, општим и појединачним
актима.
Мере заштите животне и радне средине, осим што подразумевају примену савремених техничко
технолошких уређаја и метода који обезбеђују да не дође до загађивања и угрожавања животне и
радне средине, обухватају примену савремених техничко технолошких решења и метода који
обезбеђују спречавање загађивања и угрожавања животне и радне средине, уз отклањање узрока
и предузимања мера у складу са законом.

XII - ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 61.
Јавност рада Дома културе Књажевац остварује се у складу са законом и Статутом, а нарочито:
Преко средстава јавног информисања, одржавањем конференција за медије, давањем изјава
овлашћених лица, објављивањем информација на званичној интернет страни, издавањем и
дистрибуирањем стручних, научних и популарних публикација о културним активностима
(периодика, каталози, научне монографије и друге публикације);
Одржавањем редовних и повремених програмских активности у земљи и иностранству,
организовањем стручних и популарних скупова и других облика културно-образовне делатности,
објављивањем програма и плана рада и на други пригодан начин.

Члан 62.
Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног и Надзорног одбора, подношењем извештаја
о раду и финансијског извештаја, у складу са законом.
Подаци о пословању доступни су трећим лицима под условима и на начин прописан законом,
другим прописом и унутрашњим општим актом.

Члан 63.
Пословну тајну представљају документа, исправе и подаци утврђени посебном одлуком Управног
одбора, у складу са законом, чије би саопштење неовлашћеном лицу, због њихове природе и
значаја било противно интересима и пословном угледу Дома културе.
Неће се сматрати повредом дужности чувања пословне тајне саопштавање тих података на
седницама органа Дома културе, ако је такво саопштавање неопходно за обављање послова или
обавештавање органа.

Члан 64.
Лице које саопштава овакве податке дужно је да на седници органа присутне чланове и све остале
учеснике упозори, да се ти подаци или документи сматрају пословном тајном и да су дужни све
информације које су сазнали, да чувају као пословну тајну.

Члан 65.
Управни одбор општим актом утврђује исправе и податке који се сматрају пословном тајном,
поступак проглашавања и начин чувања пословне тајне, као и органе односно запослене који су
овлашћени за њено чување и евентуално саопштавање, у складу са законом.
Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени, који на било који начин сазнају за исправу или
податак који се сматра пословном тајном, а дужност чувања траје и по престанку радног односа.

XIII - ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 66.
Органи Дома културе обавештавају запослене о свом раду и пословању, плановима и другим
неопходним подацима, у складу са законом.
Обавештавање запослених у смислу става 1. овог члана, обавља се преко огласне табле Дома
културе и на други пригодан начин.

XIV - УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 67.
Запослени у Дому културе имају право на синдикално организовање.

Синдикат је дужан да достави акт о упису у регистар синдиката и одлуку о избору председника и
чланова органа синдиката, у складу са законом.

Члан 68.
Репрезентативни синдикат има право да учествује у разматрању права и обавеза запослених у
складу са законом, Посебним колективним уговором за установе културе, другим подзаконским
актима и овим Статутом.
Синдикати су дужни да свој рад организују тако да се не омета редован рад и
функционисање установе и да се не ремети прописана радна дисциплина.

Члан 69.
Управни одбор и директор Дома културе дужни су да обезбеде услове за рад синдиката у
складу са законом.

XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.
Општи акти донети пре ступања на снагу овог Статута остају на снази и примењиваће се уколико
нису у супротности са Статутом и законом.
Усаглашавање општих аката Дома културе са одредбама овог Статута обавиће се у законском
року.

Члан 71.
У случају да поједина питања нису регулисана овим Статутом, или су поједине одредбе у
супротности са законом, до њиховог регулисања односно усклађивања, непосредно ће се
примењивати одговарајуће законске одредбе, односно одредбе оснивачког акта.
Тумачење одредаба овог Статута врши Управни одбор.

Члан 72.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу,
број 180/1 од 18.08.2010. године и Статут о измени и допуни Статута Дома културе „Књажевац“Књажевац, број 193/1 од 04.10.2013. године.

Члан 73.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дома културе, а
објављује се након добијања сагласности оснивача.

Број: 188/2

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,

13.12.2016. године
Књажевац

Милан Вељковић

ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ "КЊАЖЕВАЦ" СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ЗА 2018.ГОДИНУ
УВОД
Овим Програмом утврђују се концепцијски оквири рада установе. Квалитет и квантитет изведених
програма из свих сегмента културе зависиће од прилива средстава, како оних предвиђених
буџетом тако и од прилива сопствених средстава које остварујемо од продаје улазница, издавања
простора, опреме и сл.

ПРОФИЛ УСТАНОВЕ
Дом културе Књажевац почео је са радом 1981. године основан од стране општине Књажевац. Као
инпозантна грађевина доминира центром Књажевца. У грађевинском смислу то је грађевина са
преко 3.000 м2 корисне површине. У Дому културе постоје: велика позоришна сала са 490 места и
ротационом позорницом, одговарајућим гардеробама, мала сала са 160 места, друштвених клуб
са 120, шах сала са 60 места, велики хол који је уједно и велика галерија Дома културе и друге
помоћне просторије. Дом културе је од свог отварања до данас угостио многе еминентне
уметнике и уметничке групе из земље и иностранства. У простору Дома културе смештена је
Народна библиотека „Његош“. У оквиру Дома културе раде многобројне аматерске
секције.Налази се на адреси Бранка Радичевића бр.1. Редовним функционисањем установе Дом
културе доприноси подизању квалитета културно-уметничког стваралаштва.

ДЕЛАТНОСТ ДОМА КУЛТУРЕ
Предмет пословања Дома културе чине следеће делатности:
- делатност приказивања кинематографских дела
- спортско и рекреативно образовање

- уметничко образовање
- остало образовање
- помоћне образовне делатности
- извођачка уметност
- друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
- уметничко стваралаштво
- рад уметничких установа
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- остале забавне и рекреативне делатности
Пословање Дома културе одвија се у складу са важећим документима.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Циљеви и задаци Дома културе су:

-да остварује своју законом предвиђену функцију кроз поштовање позитивних прописа, интерних
аката и одлука органа управљања,
-да се у свом пословању прилагођава "захтевима времена" кроз сарадњу са оснивачем и
проширивањем веза са широм друштвеном заједницом,
-да одржава културне везе и врши културну размену са различитим институцијама културе
(у општини, округу, републици па и изван граница наше земље),
-да обезбеди различите културне садржаје за различите "циљне групе грађана" кроз реализацију
једне, релативно стандардне, комбиноване програмске концепције,
-да подстиче развој аматеризма кроз различите облике радних окупљања и наступа,
-да пружа услуге различитим институцијама изван културе,
-да покуша повезивање са другим делатностима (нпр. са туризмом, малом привредом и сл.)
-а један од најважнијих циљева је да врши културно образовну и пре свега васпитну делатност
младих људи.

МАРКЕТИНГ ДОМА КУЛТУРЕ
Средства пропаганде: сајт, друштвене мреже, медијска промоција путем штампе.
Средства информисања данашњице је интернет, презентација путем сајта и друштвених мрежа.
Сајт Дома културе конципиран је тако да пружи све потребне информације. Поред сајта ту је
facebook страница Дома културе који пружа корисницима све потребне информације о догађајима
и активностима Дома културе.
Медијску промоцију на телевизији, радију и путем штампе о раду установе и дешавању у
установи.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
У складу са Законом општина Књажевац обезбеђује услове за несметано функционисање установе
чији је оснивач. Дом културе се финансира 100% из буџета а остварује и споствене приходе

ОБИМ АКТИВНОСТИ
Наставља се са радом секција које су почеле у предходном периоду, као и са покретањем нових.
Дом културе тренутно ради са четири секције :

•

Хор Св Стефан Краљ Дечански

•

Школа фолклора

•

Школа модерног балета, ритмике и денса

•

Школица глуме

Хор Дома културе броји око 30 чланова, школа фолклора око 100 чланова подељених у три
групе и школа модерног балета, ритмике и денса око 80 чланова такође подељених у три групе,
као и школица глуме која броји око 30 чланова.

Као и предходних година и ове године одржаће се регионална смотра рецитатора.

Дом културе је отворен за сарадњу са свим установама културе у општини, региону, Србији
и изван граница наше земље.

У овој години планира се путовање хора „Свети Стефан Краљ Дечански“ на такмичење у
иностранству, као и такмичење фолклора на неком од фестивала у иностранству.

Предвиђено је 50 филмских пројекција уз приказивање око двадесет филмова у 3Д технологији,
10 позоришних представа, 10 дечијих програма, 12 изложби, 20 концерта.

Ове године планирана је тринаеста по реду ликовна колонија „Под кровом Србије“. За потребе
колоније обезбеђују се: материјал за рад, преноћиште, исхрана, као и превоз уметника. Обавеза
сваког од уметника је да ураде по два рада који остају у власништву Дома културе. Као и ранијих

година потрудићемо се да обезбедимо учешће квалитетних уметника и професора са Ликовних
академија. Циљ ове колоније је да остане фонд слика који временом постаје све вреднији.

Ове године ће трећи пут по реду организовати ПРКОС- позоришну ревију креативног
осмишљавања света. Дом културе ће обезбедити средства за трошкове смештаја и исхране за
учеснике, селектора и чланове жирија; хонораре и путне трошкове за селектора и чланове жирија
као и новчану награду за победника овог такмичења. У зависности од обезбеђених средстава,
планира се продужетак овог позоришног фестивала на већи број дана, као и учешће већег броја
позоришних трупа које ће се такмичити.
Планирано је отварање нове галерије у Дому културе, мале галерије која би се налазила у Снек
бару где би као стална поставка стајале одабране слике са наших ликовних колонија.
Као и ранијих година Дом културе ће и ове године бити домаћин интернационалних фолклорних
ансамбала.
Дом културе је извршни организатор Фетивала културе младих Србије, у оранизационом и
техничком смислу, уз сву логистичку подршку

МАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ
За 2018. годину предвиђена је обнова и надоградња опреме Дома културе.
Планирана је набавка одређеног броја инструменталних микрофона, безжичних микрофона,
микрофонских сталака, сталака за кутије и ситне акустичне опреме.
За потребе расвете планира се набавка алуминијумске рампе за расвету, резерних сијалица за
ПАР 64 рефлекторе, резерних сијалица за позоришне рефлекторе GY 2000W као и постоља за њих.
Потребно је набавити и извесну количину прекидача, утикача, флуо цеви и стартера, каблова и
другог ситног ел. материјала.
Планирана је и набавка новог мобилног платна за пројектовање.
За музичка догађања набавиће се гитарско појачало и бас појачало.
У овој години планирана је рестаурација опреме фолклора и набавка нових опанака, као и део
опреме за школу модерног балета, ритмике и денса.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
На основу висине средстава из буџета оснивача као и на основу сопствених прихода Дом културе
ће настојати да током целе године презентује што квалитетнији програм: позоришни, ликовни,
музички, филмски, књижевни, дечији и др.
Број предвиђених програма:
Позоришне представе
Филмске пројекције
Музички програми
Дечији програми
Ликовне изложбе
Програм за дан општине
Позоришни Фестивал ,,ПРКОС“
Програм за новогодишње празнике

10
50
20
10 (х два приказа)
12
1
1
1

Заједно са другим установама културе, удружењима и Туристичком организацијом, Дом културе
обезбеђује културно уметнички програм, даје логистичку подршку, врши озвучење за следеће
манифестације:

Молитва под миџором
Караџин
Сабор на Кадибогазу
Тупижница-Дани јоргована
Сабор на Панаџур
Шипуријада
Дани вишње
Дани дијаспоре
Звуци трубе са Тимока
Етно сусрети
Интернационална смотра фолклора
Гитар Фест
Дани вина из Џервина
Фестивал културе младих Србије

УСЛУГЕ
Дом културе ће и у 2018. години пружити све услуге oрганизационе и техничке свим
заинтересованим корисницима на начин како је утврђено нормативним актом а под
дефинисаним условима, закуп простора, проценат од продаје карата за програме које установа
не откупљује или бесплатно одређеним установама и организацијама по одобрењу оснивача као
и за потребе оснивача.

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ
ДОМА КУЛТУРЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Као најзначајније догађаје издвајамо
-Позоришни фестивал ,,ПРКОС“

600.000,00

(смештај и исхрана учесника и жирија,
хонорари жирија, награде)

- Ликовна колонија „Под кровом Србије“
(превоз учесника, исхрана, смештај, путни

560.000,00

Трошкови за учеснике, материјал)

- Јесењи ликовни салон

100,000,00

(штампа каталога, позивница,плакат)

-Интернационални концерт фолклора

250.000,00

ПРОФЕСИОНАЛНЕ И АМАТЕРСКЕ АКТИВНОСТИ
- позоришне представе за одрасле

2.037.573,00

- музички програми

1.800,000,00

- ликовне и фото изложбе

100.000,00

- дечији програми

150.000,00

- мајски празници

300.000,00

- промоције књига

50.000,00

- новогодишњи програм за децу и одрасле
(без новогодишњег концерта)
-пркос
-интернацинални концерт фолклора

300.000,00
600.000,00
250.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНО ПОТРЕБА СРЕДСТВА..............................................................................................5.587.573,00

Образложење:

Дом културе ће у 2018. години организовати десет професионалних дечијих позоришних
представа с тим што три представе плаћамо из средстава буџета поводом мајских и
новогодишњих празника и у оквиру дечије недеље у октобру, а остале представе радимо по
процентуалном систему.

Због застарелости опреме Дом културе није у могућности да приказује филмове у 3Д
пројекцији па смо приморани да изнајмљујемо опрему за приказивање и филмове по
процентуалном систему.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ПРЕДВИЂЕНА ЗА РАД СЕКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ

-за рад хора (надокнада диригенту )
- такмичење фолклора у земљи и иностранству

150.000,00
450.000,00

- такмичење хора у земљи и иностранству

175.000,00

- такмичење школе балета, ритмике и денса

175.000,00

- опрема за школицу глуме, фолклора и денса

400.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА...........................................................1.350.000,00

Образложење:

Средства за исплату надокнаде диригенту обезбеђују се из буџета (са позиције 423911 остале
опште услуге).
Средства за такмичење фолклора, хора и школе балета, ритмике и денса обезбеђују се из буџета а
односе се на превоз са позиције 423911.
Опрема за школицу глуме, фолклор и денс плаћа се са позиције материјал за посебне намене
426919 из буџета.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РАД ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

За ове намене потребна су следећа средстава:

- трошкови смештаја и исхране,преноћиште

290.000,00

- материјал за рад ликовне колоније
- путни трошкови учесника

120.000,00
50.000,00

- урамљивање слика

100.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА………………………………………………..560.000,00

Образложење:

Трошкови исхране, смештаја и преноћишта плаћају се конта 423621.
Материјал за рад ликовне колоније 426621.
Путни трошкови са конта 422121.
Урамљивање слика ће се платити са конта 423599.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРКОС-а

За организацију ПРКОС-а:

-хонорари за селектора и чланове жирија

210.000,00

-смештај и исхрана за учеснике, селектора и чланове жирија 250.000,00
-путни трошкови за селектора и чланове жирија
-награда за победника такмичења

40.000,00
100.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- УКУПНО
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА.............................................................
600.000,00

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ:

- Разни прогами
- Средства за рад секција
- Јесењи ликовни салон
- Средства за рад ликовне колоније

5.587.573,00
1.350.000,00
100,000,00
560.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА............................................................7.597.573,00

У погледу обезбеђивања сопствених прихода у 2018. години а узимајући у обзир искуства из
ранијих година и остварених покушаја за обезбеђење истих планира се следећа структура прихода
укључујући и потенцијалне приходе.

Очекивани реално оствариви приходи:

-од бифеа
-од изнајмљивања простора
-од програма

1.500.000,00
300.000,00
1.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------СВЕГА:......................................................................................................2.800.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА КУЛТУРЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
Дом културе Књажевац финансира се из средстава буџета и из сопствених прихода. Планирана
средства Дома културе Књажевац за 2018. годину износе 31.993.533,00 динара из буџета општине
Књажевац и 2.800.000,00 динара из сопствених прихода Дома културе и то по следећим
економским класификацијама:
Економска клас.

Опис

Буџет СО

411

Плате и додаци
запос.
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване усл.
Текуће попр.и одрж.
материјал
Остале дотац.и трнс.
Порези и таксе
Машине и опрема
Нематеријална
имовина
Роба за даљу продају

8.041.572,00

Сопсветни
приходи
0

1.329.094,00
0
6.890.000,00
200.000,00
5.580.000,00
5.597.573,00
1.085.294,00
1.550.000,00
650.000,00
10.000,00
1.030.000,00
30.000,00

0
33.000,00
50.000,00
330.000,00
1.420.000,00
0
0
267.000,00
0
0
0
0

0
31.993.533,00

700.000,00
2.800.000,00

412
413
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515
523
Укупно:

Финансисјки план Дома кутлтуре направњен је на основу упутства за припрему буџета општине
Књажевац и детаљно је разрађен кроз програм плана буџета. Финснсијска средства раздељена су
по контима кроз програм и програмску активност и то:

Програм: Развој културе и информисања
Сврха: Очување, унапређење и престављање културног-историјског наслеђа, културне
разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници као и остваривање права
грађана, информисање и унапређење јавног информисања.
Циљ: Подстицање развоја културе.
Програмска активност: Фунцкионисање локалних установа културе
Сврха: Очување, унапређење и престављање локалног, културног наслеђа, добара и баштине.
Циљ: Подстистицај развоја културе кроз јачање капацитета установа културе.

411 – плате и додаци запослених
412 – социјални доприноси на терет послодавца
413 – накнаде у натури
421 – стални трошкови (струја,вода, телефон, грејање, одвоз отпада, мобилни телефон, осигурање
зграде, осигурање радника)
422 – трошкови путовања (дневнице, путни трошкови)
423 – услуге по уговору (угоститељске услуге,репрезентација, превоз, разне услуге у вези с
пословањем, одржавање рачунара, образовање запослених, остале стручне услуге, услуге медија,
услуге штампе, правне услуге
424 – услуге образовања, културе и спорта (аматерске и позоришне представе за одрасле,
музички програми, ликовне и фото изложбе, дечији програми, филмске пројекције, међународни
концерт фолклора, мајски празници,новогодишњи програм
425 – текућа поправке и одржавање (зграде, одржавање опреме за саобраћај, одржавање
рачунарске опреме, опреме за културу)
426 – материјал (канцеларијски, материјал за хигијену, административни материјал, уља и мазива,
потрошни материјал, опрема за угоститељство, електро материјал, алат и стручна
литература,материјал за посебне намене)
465 – остале дотације и трансфери
482 – порези
512 – машине и опрема (ледомат,бас појачало,гитарско појачало,конектори,каблови,акустика,куле
за расвету,држачи микрофона, идр)
515 – нематеријална имовина
523 – роба за даљу продају (набавка робе за бифе)

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Програм рада Дома културе за 2018. годину рађен је према потребама а пре свега према
могућностима финансирања појединих активности, што из средстава буџета општине као
оснивача, што из средстава која је реално могуће остварити у Дому културе.

Акценат је стављен на наставак рада секција које су у претходним годинама започеле са
радом, с тим што би се у овој години највећа пажња поклањала повећању квалитета рада тих
секција, као и отварању нових, што би допринело и повећању културне образованости и
активности већег броја пре свега школске омладине.Тиме би се допринело већем општем
образовању пре свега (културолошком а и општем) свих грађана наше општине, што мислимо да
је и основни циљ постојања и рада ове установе.

Оваквим планирањем се настојало да Програм рада буде сачињен што је могуће реалније,
што значи да треба да буде остварив у високом проценту (ту се пре свега мисли на остваривање
сопствених прихода) а све у зависности од расположивих финансијских средстава.

Дом културе ће у овој години настојати да се укључи у разне пројекте шире друштвене
заједнице из области културе чиме би се обезбедило пружање квалитетнијих услуга грађанима
и обезбедила допунска средства за обављање основне делатности Дома културе.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ КЊАЖЕВАЦ за 2017.годину
ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ
ЈАНУАР 2017.
- Позориште - Божићна представа ОШ Каплар, Велика сала
- Позориште - „Господин посланик” - Велика сала

ФЕБРУАР 2017.

МАРТ 2017.

- Позориште - Дечије „ Мали саобраћајци”, Велика сала 2Х
- Позориште - Тихомир Арсић и Лепомир Ивковић - Мала сала
- Позориште - „Пластика” - Велика сала

АПРИЛ 2017.

- Позориште - Библиотека, премијера - Велика сала
- Позориште - дечије „Три прасета” - Велика сала
- Позориште - „ Ловци на мираз” - Велика сала

- Позориште - дечије „Елза и Спајдермен” - Велика сала

МАЈ 2017.

- Позориште - „Време је за бајку”- Велика сала 2Х

ЈУН 2017.

- Позориште - ОШ Вук Караџић - Велика сала

ЈУЛ 2017.

- Позориште - Луткарско ФКМС -Плато Дома културе

АВГУСТ 2017.

- Позориште - Београдска триологија ПРКОС - Велика сала
- Позориште - Краљ Иби ПРКОС - Велика сала
- Позориште - Иза кулиса ПРКОС - Велика сала
- Позориште - Драги тата ПРКОС - Велика сала

СЕПТЕМБАР 2017.

- Позориште - Ера ожалошћених ПРКОС - Велика сала
- Позориште - Прва реприза Школица глуме - Велика сала
- Позориште - Премијера Школица глуме - Велика сала

ОКТОБАР 2017.

- Позориште - Дечије, Бела бајка - велика сала 2Х
- Позориште - Лажи ме - Геронтолошки центар
- Позориште - Чекајући министра - Велика сала
- Позориште - Дечије - Велика сала 2Х
- Позориште - Сам против НАТО- Велика сала

НОВЕМБАР 2017.

- Позориште - Библиотека - Велика сала 3Х

ДЕЦЕМБАР 2017.

- Позориште - Браколомије - Велика сала
- Позориште - Дечије, Снежна краљица - Велика сла 2Х

ИЗЛОЖБЕ

ЈАНУАР 2017.
ФЕБРУАР 2017.

МАРТ 2017.
- Изложбе - Данка Станковић Илић - Хол Дома културе
- Изложбе - Албанска Голгота, Туристичка - Хол Дома културе

АПРИЛ 2017.

- Изложбе - Нешто старо нешто моје - Хол Дома културе

МАЈ 2017.
- Изложбе - Варошка изложба - Извор - Мала сала
- Изложбе - 11. Колонија „Под кровом Србије” - Хол Дома културе

ЈУН 2017.

- Изложбе - Техничка школа - Хол Дома културе

ЈУЛ 2017.

- Изложбе - Уметнички плакат - Хол Дома културе ФКМС

АВГУСТ 2017.

СЕПТЕМБАР 2017.

ОКТОБАР 2017.

- Изложбе - Јесењи ликовни салон - Хол Дома културе

НОВЕМБАР 2017.

- Изложбе - Библиотека - Хол Дома културе

ДЕЦЕМБАР 2017.
- Изложбе - Владан Ранђеловић - Хол Дома културе

- Изложбе - Техничка школа - Хол Дома културе

КОНЦЕРТИ

ЈАНУАР 2017.
- Концерти - Хуманитарни концерт - Велика сала

ФЕБРУАР 2017.
- Концерти - „Скул бас” - Хол дома културе

МАРТ 2017.
- Концерти - Џенан Лончаревић - Велика сала
- Концерти - Концерт Школе фолклора - Велика сала
- Концерт предавање - Маја Волк - Хол Дома културе
- Концерти - Наступ Школе фолклора у Рготини
- Концерти - Наступ Школе фолклора на Домијади - Хала Каплар
- Концерти - Александар Комељков - Велика сала

АПРИЛ 2017.

- Концерти - Наступ Школе фолклора у Градскову
- Концерти - Наступ Школе плеса у Власотинцу
- Хуманитарни концерт - Аикидо клуб, Мрље, Карате клуб - Велика сала

МАЈ 2017.

- Концерт - Концерт француских бендова - Хол Дома културе
- Концерти - Наступ Школе фолклора у Вртовцу

- Концерт - Звуци трубе са Тимока - Плато Дома културе
- Концерт - Кербер - Плато Дома културе
- Концерти - Наступ Школе фолклора - Бучије
- Концерти - Наступ Школе плеса Хани - Велика сала
- Концерти - Наступ Школе фолклора - Плато Дома културе
- Концерт - Ризница - Извор - Плато Дома културе

ЈУН 2017.

- Концерт - Наступ Школе плеса у Белој Паланци
- Концерт - Миња Субота - Велика сала
- Концерт - Наступ Школе фолклора у Васиљу
- Концерт - Наступ Школе фолклора у Кучеву
- Концерт - Наступ Школе фолклора на Комшијади

ЈУЛ 2017.

- Концерт - Наступ Школе фолклора у Илином код Бољевца
- Концерт - Наступ Школе фолклора у Оснићу, Буково
- Концерт - Наступ Школе фолклора у Читлуку
- Концерт - Наступ Школе фолклора на Кадибогазу
- Концерт - Наступ Школе фолклора на Сабору туризма у Кладову
- Концерти - Међународни фестивал фолклора - Плато Дома културе 2Х
- Концерт - Ивана Петерс ФКМС - Гургусовачка кула
- Концерт - Свечано отварање 56. ФКМС - Плато Дома културе
- Концерт - Наступ Школе фолклора на ФКМС - Плато Дома културе
- Концерт - Парни ваљак ФКМС - Гургусовачка кула
- Концерт - Лепа Брена ФКМС - Гургусовачка кула

АВГУСТ 2017.

- Концерт - Наступ Школе фолклора у Подвису
- Концерт - Наступ Школе фолклора на Караџину
- Концерт - Наступ Школе фолклора у јаловик Извору
- Концерт - Наступ Школе фолклора у Бадњевцу

СЕПТЕМБАР 2017.

- Концерти - Рок вече - Снејкбар
- Концерт - Наступ Школе фолклора у Татрашници
- Концерт - Јесењи концерт Школе фолклора - Велика сала
- Концерт - Наступ Школе фолклора у Штипини

ОКТОБАР 2017.

- Концерт - Наступ Школе фолклора у Горњој Врежини
- Концерт - Наступ Школе фолклора у Геронтолошком центру

НОВЕМБАР 2017.

- Концерти - Ансамбл Коло - Велика сала
- Концерти - Рок вече - Снејкбар
- Концерти - Рок вече Аудиограбер - Снејкбар
- Концерти - Рок вече - Снејкбар
- Концерт - Наступ Школе фолклора ,С Тамаром у акцији
- Концерт - Наступ Школе фолклора, 100 година ловства - Хотел Тимок

ДЕЦЕМБАР 2017.

- Концерт - Наступ Школе фолклора на вечери Сврљига
- Концерт - Фолклори Зубин Поток, Шипово, Књажевац - Велика сала
- Концерти - Школа фолклора - Велика сала
- Концерти - Плесна школа - Велика сала

ФИЛМ

ЈАНУАР 2017.
- 3Д Филм - 5 филма, 7 пројекција, Велика сала

ФЕБРУАР 2017.

- 3Д Филм - 5 филмова, 6 пројекција, Велика сала

МАРТ 2017.
- 3Д Филм - 3 филма, 3 пројекције, Велика сала

АПРИЛ 2017.

МАЈ 2017.

- 3Д Филм - 3 филма, 3 пројекције - Велика сала

ЈУН 2017.

- Филм - Генерацијски филм Нели - Велика сала
- 3Д Филм - 1 филм , 2 пројекције - Велика сала

ЈУЛ 2017.

- 3Д Филм - 2 филма , 2 пројекције - Велика сала
- Филм - Цртани филм ФКМС - Плато Дома културе 3Х
- Филм - Играни филм ФКМС - плато Дома културе 3Х

АВГУСТ 2017.

- 3Д Филм - 2 филма , 2 пројекције - Велика сала

СЕПТЕМБАР 2017

- 3Д Филм - 2 филма , 3 пројекције - Велика сала
ОКТОБАР 2017.

НОВЕМБАР 2017.

- 3Д Филм - 3 филма , 3 пројекције - Велика сала

ДЕЦЕМБАР 2017.

- Филм - Библиотека цртани - Велика сала
- 3Д Филм - 3 филма , 3 пројекције - Велика сала

САСТАНЦИ , ТРИБИНЕ , АКАДЕМИЈЕ, ПРОМОЦИЈЕ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

ЈАНУАР 2017.

- Озвучавање - Бадње вече, Плато Дома културе
- Састанци - Скупштина Планинарског друштва - Друштвени клуб
- Акције - Акција добровољног дававања крви - Хол Дома културе
- Академије - Светосавска академија ОШ Вук Караџић - Велика сала
- Издавање простора - Слава удружења „Извор” - Хол Дома културе

ФЕБРУАР 2017.

- Састанци - Скупштина риболоваца - Шах сала
- Седнице - Седница СО - Дрштвени клуб
- Промоције - Проглашење спортисте године - Хол Дома културе
- Предавања - Адвентистичка црква - Друштвени клуб,

3Х

- Пробе - Пробе Библиотеке - Шах сала 6Х

МАРТ 2017.

- Промоције - Промације књиге Библотека - Друштвени клуб
- Предавања - Органско пчеларење - Друштвени клуб
- Промоције - „Фармаси” - Друштвени клуб
- Чајанка - Клуб пензионера - Хол Дома културе
- Седнице - Рарис - Друштвени клуб
- Пријем са коктелом - Рарис - Хол Дома културе
- Пробе - ОШ Каплар - Велика сала 7Х
- Седнице - Скупштина пчелара - Друштвени клуб
- Академије - Дан школе Каплар - Велика сала
- Пробе - ОШ Дубрава - Велика сала 5Х
- Озвучавање - Изложба паса - Градски стадион

- Пробе - Библотека - Велика сала 10Х
- Седнице - Састанак противградне одбране - Друштвени клуб
- Промоције - Књижевно вече Стојан Богдановић - Хол Дома културе
- Промоције - Књига Небојше Ђорђевића - Хол Дома културе
- Академије - ОШ Дубрава - Велика сала
- Озвучавање - Лицитација - Градска пијаца
- Промоције - Сајам запошљавања - Хол Дома културе
- Предавања - Обука контролора за изборе - Друштвени клуб
- Седнице - Седница СО - Дрштвени клуб

АПРИЛ 2017.

- Избори - Друштвени клуб и мала сала
- Трибине - Спортски савез - Мала сала
- Озвучавање - Турнир у каратеу - Хала Каплар
- Такмичења - Општинско такмичење рецитатора - Друштвени клуб
- Седнице - Седница СО - Дрштвени клуб 2Х
- Седнице - Скупштина ловачког удружења - Друштвени клуб
- Такмичења - Окружно такмичење рецитатора - Друштвени клуб
- Састанци - Родитељски Тимочанин - Шах сала
- Пробе - Гимназија - Велика сала
- Промоције - Промоција књиге Бобана Милетића Бапси - Друштвени клуб

МАЈ 2017.

- Промоције - Песници за децу, Библиотека - Велика сала 2Х
- Молитва под Миџором - Балта Бериловац
- Седнице - Женска одборничка мрежа - Друштвени клуб
- Пробе - Обданиште - Велика сала 5Х

- Академија - Дан Гимназије - Велика сала
- Академија - Дан обданишта - Велика сала
- Озвучавање - Дан спорта - Центар града
- Озвучавање - Хала Каплар
- Озвучавање - Тозин лонац - Базен Бањица
- Академије - Дан општине - Велика сала
- Озвучавање - Матурски плес - Плато Дома културе
- Озвучавање - Школа фудбала - Стадион
- Озвучавање - Дани јоргована - Бучије
- Озвучавање - Бразилски Џиуџицу - Хала Каплар

ЈУН 2017.

- Пробе - ОШ Вук Караџић - Велика сала
- Састанци - Синдикат Фалк Ист - Шах сала
- Академије - Техничка школа - Велика сала
- Промоције - Завичајни појмовник - Велика сала
- Састанци - Састанак амбасадора - Друштвени клуб
- Озвучавање - Парк Гургусовачке куле
- Озвучавање - Плато удружења инвалида
- Седнице - Седница СО - Дрштвени клуб
- Промоције - Гимназија, додела диплома - Велика сала
- Озвучавање - Музичка школа, концерт - Споменпарк
- Промоције - Дан удружења Извор - Друштвени клуб и тераса

ЈУЛ 2017.

- Састанци - Спортски савез са Бугарима - Друштвени клуб
- Седнице - Седница СО - Дрштвени клуб

- Састанци - Синдикат Фалк Ист - Шах сала
- Састанци - Амбасадори, округли сто - Друштвени клуб
- Предавања - Пчелари - Велика сала
- Промоције - Промоција књиге победника фестивалског конкурса ФКМС - Хол Дома културе
- Књижевне вечери - Тимочка лира ФКМС -Плато Дома културе

АВГУСТ 2017.
- Промоције - Проглашење победника параглајдинг купа - Хол Дома културе
- Озвучавање - Караџин
- Колонија - Под кровом Србије 2017. - Мали предах
- Аудиције - Чаролија - Шах сала
- Озвучавање - Равна опен
- Састанци - Ски школа - Друштвени клуб
- Састанци - Родитељски Тимочанин - Шах сала
- Састанци - СНС - Друштвени клуб
- Такмичења - Шах - Шах сала
- Тестирања - Текијанка - Друштвени клуб, Шах сала, „2”- 3Х
- Седнице - Седница СО - Дрштвени клуб
- Манифестације - Сабор на Панаџур - Јаловик Извор

СЕПТЕМБАР 2017.

- Такмичења - Шах - Шах сала 2Х
- Тестирања - Текијанка - Друштвени клуб, Шах сала, „2”- 3Х
- Позориште - Дечије - Велика сала
- Едукација - Библиотека - Друштвени клуб

- Промоције - Фестивал бразилске културе - Мала сала
- Радионице - Библиотека - Шах сала , „2”, Велика сала - 5Х

ОКТОБАР 2017.

- Састанци - Ски школа Скупштина - Друштвени клуб
- Промоције - Библиотека - Шах сала 4Х
- Састанци - Синдикат Фалк Ист - Друштвени клуб
- Промоције - Промоција ракије - Снејкбар
- Седнице - Седница СО - Дрштвени клуб
- Промоције - Промоција књиге „Седим ја тако”- Хол Дома културе
- Седнице - СНС- Дрштвени клуб
- Промоције - СНС - Хол Дома културе
- Састанци - Текијанка - Шах сала
- Озвучавање - Ноћ вештица - Хол Дома културе
- Промоције - Адвентистичка црква - Шах сала

НОВЕМБАР 2017.

- Промоције - Покрет обнове Краљевине Србије - Друштвени клуб
- Састанци - Сељачка странка - Друштвени клуб
- Академије - Дан школе Вук Караџић - Велика сала
- Пробе - Библиотека - Велика сала 11Х
- Озвучавање - Дан копнене војске - Хол и Плато Дома културе
- Варијете - Оскар мађионичар - Велика сала
- Састанци - Женска мрежа - Друштвени клуб
- Састанци - Потписивање уговора са сточарима - Друштвени клуб
- Састанци - Квиско центар - Шах сала
- Промоције - Агапе - Мала сала

- Трибине - Општина - Друштвени клуб
- Озвучавање - Хала каплар
- Пробе - Школа Дубрава - Велика сала

ДЕЦЕМБАР 2017.

- Промоције - Традицијом у Европу , Извор - Хол, Мала сала , Велика сала, Д.К.
- Седнице - Седница СО - Дрштвени клуб 2Х
- Промоције - Промоција књиге - Хол Дома културе
- Седнице - Фудбалски савез - Шах сала
- Издавање простора - Норлад спорт - Друштвени клуб
- Седнице - Јавна расправа о буџету - Друштвени клуб
- Акције - Добровољно давање крви - Мала сала
- Промоције - Фармаси - Шах сала
- Седнице - Скупштина Спортског савеза - Друштвени клуб
- Састанци - Синдикат Фалк Ист - Шах сала 2Х
- Седнице - Изборна скупштина за месне одборе - Друштвени клуб
- Промоције - Еко сајам - Хол, Плато, Велика сала
- Седнице - Потписивање уговора - Дрштвени клуб
- Промоције - Тихомир Арсић 100 година Првог св. рата - Друштвени клуб
- Колажни програм - Новогодишњи програм за децу - Хол Дома културе
- Седнице - Седница СО са коктелом- Дрштвени клуб , Хол

10.НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА:

ПРОПИСИ КОЈЕ ДОМ КУЛТУРЕ "КЊАЖЕВАЦ" ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ
Прописи које Дом културе "Књажевац" примењује у свом раду су:
- Закон о култури,
- Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна
покрајна и Јединица локалне самоуправе,
- Закон о раду,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о заштити од пожара,
- Закон о заштити података о личности,
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
- Закон о спречавању злостављања на раду,
- Закон о ауторским и сродним правима,
- Закон о службеној употреби језика и писма,
-Закон о облигационим односима,
-Закон о државним и другим празницима у Републици Србији,
-Закон о здравственој заштити,
- Закон о јавним службама,
-Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
-Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму,
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању,
-Закон о здравственом осигурању.
И други важећи прописи, чија је примена потребна за обављање делатности Дома културе
"Књажевац".

План јавних набавки на 2018.годину
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На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,
14/15 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак
јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15) Дом културе "Књажевац",
доноси

ПРАВИЛНИК
о ближем уређивању поступка јавне набавке

Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује процедура планирања набавки, спровођење
поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Дома културе "Књажевац".
Правилником се уређују учесници, одговорности, начин обављања послова јавних
набавки у складу са законом којим се уређују јавне набавке (у даљем тексту: Закон), а нарочито
се уређује начин планирања набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета
јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта),
одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из
поступка, начин обезбеђивања конкуренције и спровођење јавних набавки.
Правилником се уређују и набавке добара или услуга или уступање извођења радова, на
које се не примењују прописи којима се уређују јавне набaвке.
Основне одредбе
Члан 2.
Примена
Овај правилник је намењен свим функцијама у Дому културе "Књажевац" које су, у
складу са важећом регулативом и унутрашњим општим актима, укључени у планирање набавки,
спровођење поступака јавних набавки, извршење уговора и контролу јавних набавки.
Члан 3.
Појмови

Јавном набавком сматра се прибављање добара или услуга или уступање извођења
радова, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и овим правилником.
Набавка која је изузета од примене Закона је набавка предмета набавке, који је такође
потребан за обављање делатности у Дому културе "Књажевац", а на коју се не примењују
одредбе Закона.
Послови јавних набавки су планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке;
израда конкурсне документације; израда аката у поступку јавне набавке; израда уговора о јавној
набавци; сви други послови који су повезани са поступком јавне набавке.
План јавних набавки је годишњи план набавки наручиоца.
Понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или
извођење радова.
Уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској форми
између једног или више наручиоца и једног или више понуђача у складу са спроведеним
поступком јавне набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење
радова.
Уговор о јавној набавци (у даљем тексту: уговор) се закључује након спроведеног
отвореног и рестриктивног поступка, а може да се закључи и након спроведеног
квалификационог поступка, преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење
понуда, преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурентног
дијалога, конкурса за нацрте и поступка јавне набавке мале вредности, ако су за то испуњени
Законом прописани услови. Поступак јавне набавке спроводи се у складу с начелима Закона.
Члан 4.
Циљеви правилника
Циљ правилника је да се набавке спроводе у складу са Законом, да се обезбеди
једнакост, конкуренција и заштита понуђача од било ког вида дискриминације, да се обезбеди
благовремено прибављање добара, услуга и радова уз најниже трошкове и у складу са
објективним потребама у Дому културе "Књажевац".
Општи циљеви овог правилника су:
1)јасно и прецизно уређивање и усклађивање обављања свих послова јавних набавки, а
нарочито планирања и спровођења поступка;
2)утврђивање обавезе писане комуникације у поступку јавне набавке и у вези са
обављањем послова јавних набавки;
3)евидентирање свих радњи и аката током планирања, спровођења поступка и извршења
уговора о јавним набавкама;
4)уређивање овлашћења и одговорности у свим фазама јавних набавки;
5)дефинисање општих мера за спречавање корупције у јавним набавкама.

Начин планирања набавки

Члан 5.
Правилникoм се уређују поступак, рокови израде и доношења плана набавки и измена
плана набавки, извршење плана набавки, овлашћења и одговорност лица која учествују у
планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања.
Члан 6.
План јавних набавки садржи обавезне елементе одређене Законом и подзаконским
актом и мора бити усаглашен са финансијским планом наручиоца.
План јавних набавки доноси надлежни орган наручиоца и објављује га на Порталу јавних
набавки у року од десет дана од дана доношења, поштујући правила о његовом сачињавању и
достављању која су прописана Законом и подзаконским актом.
Критеријуми за планирање набавки
Члан 7.
Критеријуми који се примењују за планирање сваке набавке су:

1) да ли је предмет набавке у функцији обављања делатности и у складу са
планираним циљевима који су дефинисани у годишњем програму пословања;
2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке
одговарају стварним потребама наручиоца;

3) да ли је процењена вредност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве
набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање
на тржишту (цена и остали услови набавке);

4) да ли набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је
висина и каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива;

5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које
су предности и недостаци тих решења у односу на постојеће;

6) стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са
потрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл);

7) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о
добављачима и закљученим уговорима;

8) праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће
опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост
ремонта постојеће опреме и сл;

9) трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке,
трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);
10)

ризици и трошкови у случају неспровођења поступка набавке,
као и трошкови алтернативних решења.
Начин исказивања потреба, провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за
сваку појединачну набавку

Члан 8.
Носилац планирања (у даљем тексту: директор) у договору са осталим запосленима
врши исказивање потреба за набавкама које су неопходне за обављање редовних активности и
сачињава јединствени план наручиоца, имајући у виду пословне активности у складу са
развојним циљевима.
Правила и начин одређивања предмета набавке и
техничких спецификација предмета набавке
Члан 9.
Предмет набавке су добра, услуге или радови који су одређени у складу са Законом и
Општим речником набавки.
Техничким спецификацијама се предмет набавке одређује у складу са Законом и
критеријумима за планирање набавки, тако да се предмет набавке опише на једноставан, јасан,
објективан, разумљив и логично структуиран начин.
Правила и начин одређивања процењене вредности набавке
Члан 10.
Процењена вредност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама
утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у
набавци конкретног предмета набавке и спроведеног истраживања тржишта.
Приликом одређивања процењене вредности јавне набавке не може се одређивати
процењена вредност јавне набавке, нити се може делити истоврсна јавна набавка на више
набавки са намером избегавања примене Закона или правила одређивања врсте поступка у
односу на процењену вредност јавне набавке.
Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну намену, при чему исти
понуђачи у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне.
Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке
Члан 11.
Директор одређује комисију која ће вршити испитивање и истраживање тржишта сваког
појединачног предмета набавке, и то тако што: испитују степен развијености тржишта, упоређују
цене више потенцијалних понуђача, прате квалитет, период гаранције, начин и трошкове
одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, могућности на тржишту за
задовољавање потреба наручиоца на другачији начин и др.
Комисија испитује и истражује тржиште на неки од следећих начина:
- испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће
информације и базе података о добављачима и уговорима);

- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови
других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о
тржишним кретањима...);
- испитивање искустава других наручилаца;
- примарно сакупљање података (анкете, упитници...)
- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.
Одређивање одговарајуће врсте поступка и
утврђивање истоврсности добара, услуга и радова
Члан 12.
Директор, након утврђивања списка свих предмета набавки, одређује укупну процењену
вредност истоврсних предмета набавке на нивоу читавог наручиоца.
Директор одређује врсту поступка за сваки предмет набавке, у складу са укупном
процењеном вредношћу истоврсног предмета набавке, и у складу са другим одредбама Закона.
У складу са претходно дефинисаном врстом поступка, директор обједињује сва
истоврсна добра, услуге и радове у јединствени поступак, где год је то могуће, имајући у виду
динамику потреба и плаћања.
Начин одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује
Члан 13.
Директор одређује период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са
важећим прописима и реалним потребама наручиоца, начелом економичности и ефикасности,
а као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке.
Одређивање динамике покретања поступка набавке
Члан 14.
Динамику покретања поступака набавки одређује директор, у складу са претходно
дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а имајући у виду врсту
поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за
припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.

Испитивање оправданости резервисане јавне набавке
Члан 15.
Директор, као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке, одређује да ли
је оправдано спровести резервисану јавну набавку.

Израда и доношење плана набавки
Члан 16.
Обавезе и овлашћења (одговорности) учесника у планирању су дефинисани тако што у
предвиђеном року:
-до 01. децембра носилац планирања, у договору са стручним службама Дома културе
"Књажевац", врши евидентирање потреба, опис предмета набавки, количине, процену
вредности набавке, процену приоритета набавке, сачињава нацрт плана јавних набавки, нацрт
плана набавки на које се закон не примењује и одређује врсту поступка набавке. Док стручна
служба за послове рачуноводства и финансија има обавезу да разматра усаглашеност Нацрта
плана јавних набавки и Нацрт плана набавки на које се закон не примењује, са расположивим
средствима из нацрта финансијског плана.
Усаглашавање са нацртом финансијског плана
и израда Предлога плана набавки
Члан 17.
Обавезе и овлашћења учесника у планирању у овој фази су дефинисани тако што у
предвиђеном року:
-до 20. децембра стручна служба за послове рачуноводства и финансија има обавезу да
разматра усаглашеност Нацрта плана јавних набавки и Нацрт плана набавки на које се закон не
примењује, са расположивим средствима из нацрта финансијског плана.

Члан 18.
Директор доноси годишњи план јавних набавки и план набавки на које се закон не
примењује, после усвајања Финансијског плана.
Члан 19.
План набавки носилац планирања у року од десет дана од дана доношења објављује на
Порталу јавних набавки, у складу са Законом и подзаконским актом.
Члан 20.
Измене и допуне плана набавки доносе се у поступку који је прописан за доношење
плана набавки, када су испуњени услови прописани Законом.
Измене и допуне плана набавки носилац планирања у року од десет дана од дана
доношења објављује на Порталу јавних набавки, на начин прописан Законом и подзаконским
актом.
Циљеви поступка јавне набавке
Члан 21.

У поступку јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке, који се
односе на:
1)
целисходност и оправданост јавне набавке – прибављање добара, услуга
или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних
потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин;
2)
економично и ефикасно трошење јавних средстава – принцип „вредност
за новац“, односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по
најповољнијој цени;
3)
ефективност (успешност) – степен до кога су постигнути постављени
циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене набавке;
4)

транспарентно трошење јавних средстава;

5)
обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку
јавне набавке;
6)

заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности;

7)
благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за
потребе несметаног одвијања процеса рада наручиоца и благовременог задовољавања
потреба осталих корисника.

Достављање, пријем писмена и комуникација у пословима јавних набавки
Члан 22.
Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена у вези
са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки (планирање, спровођење
поступка и извршење уговора о јавној набавци), обавља се преко лица задуженог за послове
јавних набавки, који прима пошту, отвара и прегледа, заводи, распоређује и доставља
службама.
Члан 23.
Примљена пошта заводи се у одговарајућој евиденцији истог дана кад је примљена и
под датумом под којим је примљена и одмах се доставља у рад.
Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у
тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени или допуни понуде, обавезно се мора
назначити датум и тачно време пријема.
Уколико запослени, који је задужен за пријем поште, утврди неправилности приликом
пријема понуде [нпр. понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је
отворена или оштећена коверта и сл], дужан је да о томе сачини белешку и достави је
председнику комисије за јавну набавку.

Примљене понуде чувају се у канцеларији лица задуженог за послове јавних набавки, у
закључаном орману, у затвореним ковертама до отварања понуда када их предаје комисији за
јавну набавку.
Пријем понуда потврђује се потписом председника комисије за јавну набавку или члана
комисије, у посебној евиденцији о примљеним понудама.
Лице које врши пријем понуда и Служба набавке, као и сви запослени који су имали увид
у податке о достављеним понудама, дужни су да чувају као пословну тајну имена
заинтересованих лица, понуђача, подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама,
односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Члан 24.
Електронску пошту друга лица достављају на имејл адресе које су одређене за пријем
поште у електронском облику или на други начин, у складу са законом или посебним прописом.
Ако се при пријему, прегледу или отварању електронске поште утврде неправилности
или други разлози који онемогућавају поступање по овој пошти (нпр. недостатак основних
података за идентификацију пошиљаоца – имена и презимена или адресе, немогућност
приступа садржају поруке, формат поруке који није прописан, подаци који недостају и сл.), та
пошта се преко и-мејл налога враћа пошиљаоцу, уз навођење разлога враћања.
Запослени је дужан да лицу задуженом за послове јавних набавки без одлагања достави,
ради завођења, сву електронску пошту коју је употребом и-мејл налога или на други
одговарајући начин непосредно примио од других лица, а која садржи акте којима се покреће,
допуњава, мења, прекида или завршава нека службена радња, односно пословна активност.
Потврда о пријему електронске поште издаје се коришћењем имејл налога (корисничке
адресе) или на други погодан начин.
Члан 25.
Сва акта у поступку јавне набавке потписује и парафира директор, изузев аката које у
складу са одредбама Закона потписује комисија за јавну набавку.
Спровођење поступка јавне набавке
Члан 26.
Захтев за покретање поступка подноси директор. Захтев се подноси уколико је јавна
набавка предвиђена планом јавних набавки наручиоца за текућу годину. Захтев се подноси на
утврђеном обрасцу и садржи : предмет јавне набавке, процењену вредност, техничке
спецификације, квалитет, количини и опис добара, радова или услуга, техничке прописе, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, одржавање , а може садржати и гарантни
рок, додатне услуге и тд, тако да се не користе дискримитаторски услови и техничке
спецификације.
Члан 27.
Директор уз захтев за покретање поступка јавне набавке, доставља образложење за
покретање преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и потребне
доказе, уколико су испуњени законом предвиђени услови за ову врсту поступка.
Члан 28.

Лице задужено за послове јавних набавки упућује Управи за јавне набавке захтев
за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка. Уколико је мишљење
Управе за јавне набавке позитивно, поступак спровођења преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда може да почне.

Члан 29.
Одлуку о покретању поступка јавне набавке подноси директор.
Директор је дужан да одлуком одреди предмет јавне набавке, процењену вредност и
рокове спровођења поступка. Директор потписује одлуку, решење, захтев и осталу пратећу
документацију.
Члан 30.
Начин именовања чланова комисије за јавну набавку, односно лица која спроводе поступак
јавне набавке
Члан 31.
Комисија за јавну набавку има најмање три члана од којих је један службеник за јавне
набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.
Решењем се именују и заменици чланова комисије.
У поступцима јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена вредност већа
од троструког износа вредности горњег лимита јавне набавке мале вредности, службеник за
јавне набавке мора бити члан Комисије.
За члана комисије може бити именован службеник за јавне набавке и у поступцима
јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена вредност мања од вредности
утврђене ставом 3. овог члана.
Чланови комисије именују се из реда запослених у Библиотеци, а могу бити именовани
и друга лица уколико за то постоји објективна потреба.
За чланове комисије се именују лица која имају одговарајуће стручно образовање из
области из које је предмет јавне набавке.
Ако наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно образовање из
области из које је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати лице које није
запослено код наручица.
У комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за предмет јавне
набавке.
Након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у
предметној јавној набавци нису у сукобу интереса . Уколико сматрају да могу бити у сукобу
интереса или уколико у току поступка јавне набавке сазнају да могу доћи у
сукоб интереса, чланови комисије о томе без одлагања обавештавају орган који је донео
решење, а који предузима потребне мере како не би дошло до штетних последица у даљем току
поступка јавне набавке.

Начин поступања у току израде конкурсне документације
Члан 32.
Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију, на начин утврђен
Законом и подзаконским актима који уређују област јавних набавки, тако да понуђачи на основу
исте могу да припреме прихватљиву и одговарајућу понуду.
Конкурсна документација мора да садржи елементе прописане подзаконским актом
којим су уређени обавезни елементи конкурсне документације у поступцима јавних набавки.
Конкурсна документација мора бити потписана од стране комисије најкасније до дана
објављивања.
Комисија је дужна да, у складу са Законом, подзаконским актима, одлуком о покретању
поступка и решењем којим је образована, спроведе све радње потребне за реализацију јавне
набавке.
Додатне информације или појашњења и
измене и допуне конкурсне документације
Члан 33.
Додатне информације или појашњења и потребне измене и допуне конкурсне документације,
сачињава комисија за јавну набавку.

Објављивање у поступку јавне набавке
Члан 34.
Објављивање огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других аката у
поступку јавне набавке врши Комисија за набавке набавке, у складу са Законом. Огласи о јавним
набавкама објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници дома културе
"Књажевац".
Отварање понуда
Члан 35.
На поступак отварања понуда примењују се прописи којима се уређују јавне набавке.
Отварање понуда се спроводи на месту и у време који су наведени у позиву за
подношење понуда, као и у конкурсној документацији.
Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Наручилац
ће искључити јавност у поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података
који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Прeдстaвник пoнуђaчa кojи учeствуje у пoступку oтвaрaњa пoнудa имa прaвo дa
приликoм oтвaрaњa пoнудa изврши увид у пoдaткe из пoнудe кojи сe унoсe у зaписник o
oтвaрaњу пoнудa.
Приликом отварања понуда комисија сачињава записник, који садржи податке
предвиђене Законом. Образац записника саставни је део овог правилника.
Записник о отварању понуда потписују чланови Комисије и представници понуђача, који
преузимају примерак записника а понуђачима који нису учествовали у поступку отварања
понуда доставља се записник у року од три дана од дана отварања.
Начин поступања у фази стручне оцене понуда
Члан 36.
Комисија за јавну набавку је дужна да, након отварања понуда, приступи стручној оцени
понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачини извештај о
стручној оцени понуда.
Извештај из става 1. овог члана мора да садржи нарочито следеће податке:
1) предмет јавне набавке;
2) процењену вредност јавне набавке укупно и посебно за сваку партију ;
3) основне податке о понуђачима;
4) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда;
5) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин
на који је утврђена та цена;
6) начин примене методологије доделе пондера;
7) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку
извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач.
Образац извештаја је саставни део овог правилника.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава.
Доношење одлуке у поступку
Члан 37.
У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, комисија за јавну набавку припрема
предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог
одлуке о обустави поступка јавне набавке, односно предлог одлуке о признавању
квалификације. Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито
податке из извештаја о стручној оцени и упутство о правном средству.
Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се директору на потписивање.
Потписана одлука се објави на Порталу јавних набавки и на сајту Дома културе
"Књажевац" у року од три дана од дана доношења.

Начин поступања у току закључивања уговора
Члан 38.
По истеку рока за подношење захтева за заштиту права након доношења одлуке о
додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума, односно ако у року
предвиђеним Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права
одбачен или одбијен, комисија за јавне набавке сачињава предлог уговора, а исти мора
одговарати моделу уговора из конкурсне документације.
Лице задужено за послове јавних набавки упућује у процедуру потписивања предлог
уговора, који након прегледа парафира и потписује директор наручиоца у року не дужем од пет
дана.
Уговор се сачињава у четири примерка.
Након потписивања уговора од стране директора, лице задужено за послове јавних
набавки доставља примерке уговора на потписивање другој уговорној страни.

Поступање у случају подношења захтева за заштиту права
Члан 39.
Комисија поступа по пријему захтева за заштиту права, у складу са Законом.
Овлашћења и одговорности у поступку јавне набавке
Члан 40.
Комисија за јавне набавке обавља све послове у вези са спровођењем поступка јавне
набавке.
За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење
одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: директор и комисија за
јавну набавку.
Акте у поступку јавне набавке сачињава директор, а комисија за јавну набавку сачињава
конкурсну документацију, записник о отврању понуда и извештај о стручној оцени понуда.
Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује комисија за јавну набавку.
Техничке спецификације предмета јавне набавке одређује директор и одговоран је за
исте, а дужан је да потпише и овери сваку страницу техничких спецификација.
Критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за доделу
пондера за сваки елемент критеријума, начин навођења, описивања и вредновања елемената
критеријума у конкурсној документацији, утврђује комисија, узимајући у обзир врсту, техничку
сложеност, трајање, вредност јавне набавке и сл.
Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши комисија.
Модел уговора сачињава комисија, а уколико модел уговора који комисија припрема
као саставни део конкурсне документације захтева посебна стручна знања, комисија може
захтевати стручну помоћ.

У поступку заштите права поступа комисија за набавку, која може захтевати стручну
помоћ правне и осталих стручних служби. Ако је захтев за заштиту права уредан, благовремен и
изјављен од стране овлашћеног лица, комисија за јавну набавку је дужна да на основу
чињеничног стања, у име и за рачун наручиоца одлучи по поднетом захтеву, тако што са
примљеним захтевом за заштиту права предузима радње на начин, у роковима и по поступку
који је прописан Законом.
За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је директор.
Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији врши лице задужено за послове
јавних набавки. Лице задужено за послове јавних набавки извештаје доставља након
потписивања од стране овлашћеног лица.

Начин обезбеђивања конкуренције
Члан 41.
Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз
обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке.
У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуме за доделу уговора на начин који обезбеђује учешће што већег
броја понуђача и подносиоца пријава и који не ствара дискриминацију међу понуђачима.
У циљу обезбеђивања конкуренције, у поступку јавне набавке мале вредности позив се
може упутити на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да
изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.
У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда позив се
упућује, увек ако је то могуће, на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца
способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.
У случају набавки на које се закон не примењује позив се упућује, увек, ако је то могуће
на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку,
а када год је то могуће и на адресе већег броја лица.
До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет јавне набавке,
долази се истраживањем тржишта на начин одређен у делу планирања набавки.
Начин поступања у циљу заштите података и одређивање поверљивости
Члан 42.
Чланови комисије, као и сви запослени који су имали увид у податке о понуђачима
садржане у понуди које је као поверљиве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди,
дужни су да чувају као поверљиве и одбију давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Понуде и сва документација из поступка набавке, чува се у канцеларији лица задуженог
за послове јавних набавки, која је дужна да предузме све мере у циљу заштите података у складу
са законом.
Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у припреми
конкурсне документације за јавну набавку или појединих њених делова, забрањено је да
трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са јавном набавком.
Документација се чува у канцеларији лица задуженог за послове јавних набавки до
извршења уговора, након чега се доставља на архивирање.
Одређивање поверљивости
Члан 43.
У конкурсној документацији може се захтевати заштита поверљивости података који се
понуђачима стављају на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Преузимање конкурсне документације може се условити потписивањем изјаве или
споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу
закона којим се уређује тајност података.
За одређивање поверљивости података овлашћена је и одговорна комисија за јавне
набавке.
Комисија је дужна да поступа са поверљивим подацима у складу са Законом.
Начин евидентирања свих радњи и аката, чувања документације у вези са јавним набавкама
и вођења евиденције закључених уговора и добављача
Члан 44.
Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења
поступка и извршења јавне набавке, да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу
са прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека
уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од
доношења одлуке о обустави поступка и да води евиденцију свих закључених уговора о јавним
набавкама и евиденцију добављача.
Лице задужено за послове јавних набавки је дужно да прикупља и евидентира податке
о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама, као и да Управи за
јавне набавке доставља тромесечни извештај најкасније до 10-ог у месецу који следи по истеку
тромесечја, у складу са Законом.
Тромесечни извештај из става 1. овог члана потписује директор или лице које он овласти.
Након извршења уговора о јавној набавци или коначности одлуке о обустави поступка,
лице задужено за послове јавних набавки сву документацију архивира и чува у складу са
прописима који уређују област документарне грађе и архива, најмање десет година од истека
уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од
доношења одлуке о обустави поступка.
Набавке на које се закон не примењује

Члан 45.
Директор решењем именује комисију за спровођење набавки на које се Закон о јавним
набавкама не примењује.
Комисија је дужна да упути позив на адресе три потенцијална понуђача за сваку врсту
добара, услуга и радова понаособ.
Позив треба да садржи техничку спецификацију предмета набавке, критеријум за избор
понуде, рок за подношење понуда и начин доставе понуда (у затвореној коверти).
Комисија врши пријем понуда, отвара понуде, процењује најповољнијег понуђача и
предлаже директору да закључи уговор са најповољнијим понуђачем.
Комисија прати извршење уговора.
Ако се врши набавка добара, услуга или радова чија је цена иста код свих добављача на
тржишту (нпр.новине), уговор се закључује са добављачем који је најближи по локацији.
У случају да предмет набавке поседује само један добављач (нпр. израда
традиционалних предмета, одређени стручни часопис, превоз радника на одређеној релацији
у одређено време и услуге националних и других библиотека, архива и других установа културе
и сл.) уговор се закључује са тим добављачем, без спровођења претходне процедуре.
За набавке на годишњем нивоу испод 50.000,00 динара закључује се уговор са
одређеним добављачем који је најближи по локацији, без спровођења претходне процедуре.
Вишегодишњи уговори за набавку услуге осигурања имовине и лица настављају се без
спровођења процедуре предвиђене овим правилником за набавке на које се закон о јавним
набавкама не примењује.
Вишегодишњи уговори за набавку услуга мобилне телефоније и мобилног интернета
се настављају до истека уговора. Након тога бираће се оператер са којим и оснивач Дома културе
"Књажевац" и највећи број буџетских корисника буду закључили уговор, јер је у том случају
међусобна комуникација бесплатна.
Правила комуникације са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора
Члан 46.
Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци
одвија се искључиво писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, пружених
услуга или изведених радова
Члан 47.
Директор писаним налогом именује лице, или решењем формира комисију, које/која ће
вршити квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, односно које/која ће
вршити потребне радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци.
Члан 48.
Лице/е које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни пријем добара,
услуга или радова, проверава:

- да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара
уговореном;
- да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова
одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким
спецификацијама и понудом.
Правила за потписивање докумената о
извршеном пријему добара, услуга или радова
Члан 49.
Лице/е које/а је/су именовано/а да врши квантитативни и квалитативни пријем добара,
услуга или радова, сачињава/ју:
- записник о квантитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се потврђује
пријем одређене количине и тражене врсте добара, услуга или радова, као и пријем
неопходне документације (уговор, отпремница, улазни рачун и сл.) и
- записник о квалитативном пријему добара, услуга или радова, чиме се потврђује да
испоручена добра, услуге или радови у свему одговарају уговореним.
Записници се потписују од стране запосленог/их из става 1. овог члана и овлашћеног
представника друге уговорне стране и сачињавају се у два истоветна примерка, од чега по један
примерак задржава свака уговорна страна.
Правила поступања у случају рекламација у вези са извршењем уговора
Члан 50.
У случају када лице/е које/а је/су именовано/а да врши/е радње у вези са праћењем
извршења уговора о јавним набавкама утврди да количина или квалитет испоруке не одговара
уговореном, оно/а не сачињава/ју записник о квантитативном пријему и записник о
квалитативном пријему, већ сачињава/ју и потписује/ју рекламациони записник, у коме
наводи/е у чему испорука није у складу са уговореним.
Лице задужено за послове јавних набавки доставља другој уговорној страни
рекламациони записник и даље поступа поводом рекламације у вези са извршењем уговора.
Поступање по рекламацији уређује се уговором о јавној набавци, законом којим се
уређују облигациони односи и другим прописима који уређују ову област.

Правила поступања у вези са изменом уговора
Члан 51.
Организациона јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној
набавци, у случају потребе за изменом уговора о јавној набавци, о томе обавештава Службу
набавке.
Уколико друга уговорна страна захтева измену уговора о јавној набавци, организациона
јединица у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци овај захтев заједно
са својим мишљењем о потреби и оправданости захтеваних измена, доставља Служби набавке.

Уколико су испуњени законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци,
комисија за јавне набавке израђује предлог одлуке о измени уговора и предлог анекса уговора,
које доставља на потпис директору.
Лице задужено за послове јавних набавки у року од три дана од дана доношења одлуку
објављује на Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији.
Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року
Члан 52.
Директор, у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року, о томе обавештава
другу уговорну страну.
Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року у складу са уговором,
директор ће реализовати средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 53.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи правилник о набавкама Дома
културе "Књажевац", број 01-45 од 13.03.2014. године.
Члан 54.
Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана доношења.

12.ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Плата за октобар 2018.године
Рб. Назив радног места

Основни
коефицијент

Нето плата

Доприноси

Бруто плата

1.

Директор

18,70

57385,02

22336,84

79721,86

2.

Организатор културних 11,90
ктивности

38866,84

14438,16

53305,00

3.

Дипломирани правник

15

41455.50

15542,36

56997,86

4.

Самостално
финансијско
рачуноводствени
сарадник

11,10

39200,65

14580,59

53781,24

5.

Галериста

11,10

29676,35

10518,16

40194,51

6.

Миксер светла/тона

9,60

30033,68

10670,57

40704,25

7.

Бински мајстор

9,60

27698,91

9674,71

37373,62

8.

Конобар

9,60

28866,29

10172,03

39038,93

9.

Разводник

8,20

31823,80

11434,12

43257,92

10.

Чистачица

6,78

27052,67

9399,07

36451,74

ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Дом културе шифра делатности 90.01
Делатност Дома културе може се видети из Статута Дома културе
У случају да заинтересовано лице није задовољно услугом може се обратити директору Дома
културе у року од 15 дана од дана извршене услуге.
Дом културе-Књажевац поред стандардних услуга културе и образовања пружа и услуге
издавања простора и опреме по следећем ценовнику:
ЦЕНОВНИК ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА КУЛТУРНЕ, ПОЛИТИЧКЕ И ДУГЕ НАМЕНЕ У
ДОМУ КУЛТУРЕ ,,КЊАЖЕВАЦ“, КАО И ЗАКУПА ОПРЕМЕ ЗА ОЗВУЧЕЊЕ И РАСВЕТУ:
- ПОСЛОВНИ ПРОСТОР:
1. Велика сала: а)Процентуално у односу на бруто приход остварен продајом улазница.....20%
б)Професионални/уметнички програм..........................................................20-35%
ц)Забавно/комерцијални програм..................................................................20/35%
в)Фиксна цена за велику
салу.......................................................................15.000,00
2.Велики хол..............................................................................................................................8.000,00
3.Мала
сала................................................................................................................................7.000,00
4.Друштвени
клуб......................................................................................................................6.000,00
5.Шах сала..................................................................................................................................5.000,00
6.Плато испред улаза 1 и
2........................................................................................................5.000,00

-ТЕХНИКА ОЗВУЧЕЊА, РАСВЕТЕ И ВИДЕО ПРОЈЕКТОРА:
SOLTON

YAMAHA

YAMAHA

YAMAHA

100W

2000W

3000W

Озвучење у Д.културе

3.000,00

4.000,00

5.500,00

9.000,00

Озвучење на платоу

4.600,00

5.500,00

9.000,00

14.000,00

Озвучење у граду

4.600,00

5.500,00

9.000,00

14.000,00

Озвучење ван града

8.000,00

12.000,00

18.000,00

26.000,00

До 3 kw

До 10 kw

До 15 kw

Расвета у Д.културе

3.000,00

6.000,00

10.000,00

Расвета на платуо

4.000,00

8.000,00

12.000,00

Расвета у граду

5.000,00

10.000,00

15.000,00

Расвета ван града

7.000,00

12.000,00

18.000,00

Видео пројектор са платнопм у Дому културе......................................................................4.000,00
Видео пројектор у граду.........................................................................................................7.000,00
Видео пројектор ван града.....................................................................................................9.000,00
Цена простора око Дома културе по м2 је 100,оо динара дневно.
Летња позорница у Гургусовачкоју кули је 50.000,00.

Коришћење простора и опреме Дома културе подразумевају временски опериод до 3 сата, од
3 до 6 сати, основна цена се повећава за 50%, а од 9 сати, основна цена се повећава за 90%. На
цене из вовг ценовника не зарачунавамо ПДВ јер нисмо у систему.

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД
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№ sredstva

Am.
grupa

0000000277
0000000278
0000000279
0000000283
0000000317
0000000318
0000000352
0000000353
0000000394
0000000395
00000004/1
0000000411
00000007/6
00000011/1
00000012/2
00000020/1
00000040/2
0000005/20
00000170/1
00000177/1
00000184/1
00000186/1
00000187/1
00000201/1
00000269/1
00000275/1
00000276/1
0000051/65
00015/1112
0005/12/13

5/5
5/5
5/5
2/10
5/5
3/12
2/10
5/5
5/5
5/5
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
5/5
2/10
2/10
3/19
2/10
2/10

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
12.50
20.00
20.00
20.00
12.50
10.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
15.00
15.00
12.50
14.30
12.50
14.30
20.00
20.00
20.00
12.50
12.50
12.50

016111
016111
016111
011224
011222
011222
011221
011222
011222
011222
011221
011223
011221
011221
011221
011221
011263
011221
011225
011225
011222
011222
011222
011222
016111
011224
011224
011263
011221
011221

0000000093
0000000210
0000000222
0000000280
0000000298
0000000316
0000000331
0000000332
0000000371
0000000373
0000000374
0000000376
0000000378

3/19
2/10
2/10
2/10
3/19
3/1
5/5
5/5
3/19
3/19
3/19
3/19
5/5

14.30
14.30
12.50
12.50
15.00
11.00
20.00
20.00
12.50
12.50
14.30
12.50
20.00

011263
011224
011224
011224
011263
011281
011222
011222
011224
011263
011263
011224
011263

Stopa
%

Konto Naziv osnovnog sredstva

Stanje J.m.

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno

Nabavna vrednost

Amortizacija

LEG SOFT PROGRAM
1.000 KOM
KOMP SOFTER
1.000 KOM
PROGRAM PAKET UG.296
1.000 KOM
STAMPAC XP LASER JET 1006
1.000 KOM
FAKS PANASONIK KX-FP 218
1.000 KOM
STAMPAC SA SKENEROM XP 1132
1.000 KOM
DAKTILO STOLICA A15/MR
1.000 KOM
EKSTERNA MEMORIJA TRANSCED EXT 500 GB
1.000 KOM
RAČUNAR MSGW OFFICE G3260
1.000 KOM
MONITOR ASUS VS 228 NE
1.000 KOM
ORMAN OE-P METALNI
1.000 KOM
TELEFON PANASONIK KX-TG2511FXM
1.000 KOM
STO RADNI 9132
1.000 KOM
STO RADNI 9121
1.000 KOM
STO KLUBSKI NISKI BELI
1.000 KOM
CIVILUK DRVENI STOJECI
1.000 KOM
DAKTILO STO K-420
1.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
1.000 KOM
RESO DVE RINGLE BELI SATURN
1.000 KOM
BOJLER SL KONCAR 5L
1.000 KOM
PISACA MASINA OLIMPIJA INTERNACIONAL
1.000 KOM
PISACA MASINA OLIVETI ELEKTRICNA E111
1.000 KOM
PISACA MASINA MONIKA OLIMPIJA FKMS
1.000 KOM
LASERSKI STAMPAC SA SKENEROM SAMSUNG
1.000 KOM
FLEŠ MEMORIJA
1.000 KOM
RACUNAR PK/PC WINDOWS+TASTATURA
1.000 KOM
MONITOR ASUS VX192
1.000 KOM
STOLICA TAPACIR METAL 4450
1.000 KOM
FOTELJE NIZE BRAON 4510
2.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
2.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000003 - SLAĐANA MILENOVIĆ

8,430.70
18,880.00
12,980.00
13,135.00
9,439.99
16,170.00
5,430.00
7,500.00
31,990.00
12,490.00
400.00
3,490.00
300.00
300.00
200.00
100.00
150.00
300.00
1,000.00
3,299.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
13,050.00
3,955.00
35,478.00
11,190.00
80.00
400.00
300.00
214,437.69

8,430.70
18,880.00
12,980.00
13,135.00
8,650.75
14,791.57
1,721.98
3,106.85
1,905.42
743.94
400.00
0.00
300.00
300.00
200.00
100.00
150.00
300.00
1,000.00
3,299.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
13,050.00
3,955.00
35,478.00
11,190.00
80.00
400.00
300.00
158,848.21

0.00
0.00
0.00
0.00
789.24
1,378.43
3,708.02
4,393.15
30,084.58
11,746.06
0.00
3,490.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,589.48

2007
2009
2010
2010
2012
2012
2014
2014
2016
2016
2000
2017
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2007
2010
2010
2010
2000
2000
2000

15.01.2007
10.06.2009
17.08.2010
06.07.2010
01.06.2012
04.06.2012
18.06.2014
05.12.2014
13.09.2016
13.09.2016
01.01.2000
27.07.2017
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
25.01.2007
18.03.2010
02.11.2010
02.11.2010
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000

CD LINIJA SAMSUNG
SKENER STAMPAC KOPIR XP
PUNJAC BATERIJA ZA FOTO APARAT
KOBRA MT 550 TOKI VOKI PAR
POKRETNA POZORNICA SA OPREMOM
PISTOLJ ZASTAVA CZ-M70RG BR.114095 SA 43
RACUNAR VBS MEDIA KOMPLETAN
MONITOR SAMSUNG 21.5 LCD
BLU-RAY PLEJER ASUS
KOFER ZA MIKSETU DYNACORD
POWER DINAMIC SUB 2x18 (bas zvucnici)
TOKI VOKI TOPCOM TWINTALKER 1302
LAP TOP TOSHIBA SATELITE c50-b149

400.00
20,041.00
1,690.00
5,740.00
366,390.00
8,000.00
22,270.00
12,490.00
12,999.00
23,760.00
226,000.00
12,180.00
46,990.00

400.00
20,041.00
1,690.00
4,305.00
314,693.88
4,400.00
13,715.88
7,692.47
1,669.40
3,775.56
43,739.98
2,158.12
15,114.04

0.00
0.00
0.00
1,435.00
51,696.12
3,600.00
8,554.12
4,797.53
11,329.60
19,984.44
182,260.02
10,021.88
31,875.96

2000
2009
2007
2000
2011
2000
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015

01.01.2000
28.12.2008
04.09.2007
01.01.2000
10.04.2011
01.01.2000
02.12.2013
02.12.2013
21.12.2015
23.09.2015
24.08.2015
08.08.2015
23.05.2015

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
1.000

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
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№ sredstva

Am.
grupa

0000000379
0000000388
0000000396
0000000397
0000000398
0000000399
00000004/2
0000000400
0000000401
0000000413
0000000423
0000000424
0000000425
0000000434
0000000435
0000000436
0000000437
0000000438
0000000439
0000000440
0000000441
0000000442
00000007/4
00000007/5
00000012/3
00000013/1
00000037/3
00000040/1
00000056/1
00000059/1
00000074/1
00000075/1
00000076/1
00000078/1
00000080/1
00000081/1
00000082/1
00000083/1
00000084/1
00000088/1
00000090/1
00000091/1
00000092/1
00000095/1

3/19
5/5
3/19
3/19
3/19
3/19
2/10
3/19
3/19
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19

Stopa
%
12.50
20.00
14.30
14.30
14.30
14.30
12.50
14.30
14.30
20.00
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
20.00
20.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Konto Naziv osnovnog sredstva

Stanje J.m.

011263
011263
011263
011263
011263
011263
011221
011263
011263
011221
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011221
011221
011221
011221
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263

1.000
1.000
6.000
1.000
12.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

PROJEKTOR ACER P1283 DLP XGA
OPTIČKI MIŠ A4N 250X-2 USB
MIKROFON SHURE SM 57 ICE
MIKROFON SHURE BETA 52A
MIKROFONSKI STALAK SMIC-200-BK
MIKROFONSKI STALAK SMIC-550-BK
ORMAN OE-P METALNI
MIKROFONSKI STALAK SMIC-600-BK
CABLE TASTER SCT100
KLIMA GREE BORA12K GWH12AAB-K3NNA1A
BUBNJEVI TAMASILV.STARVD
CINELA MEINL HCS14/16/20PLAH
POJAČALO SAL PAB20A 12W
BEŽIČNI SET SA GLA,BETA58
MIKROFON AT ATW-1101DIG BEZIC SET
MIKROFON AT ATW-1101 DIG BEZIC SET
MIKROFON AT PRO8HECW DIN HIPER PIL
MIKROFON AT PRO8HECW DIN HIPER PIL
EL KLAVIR ROLANDRP-10BK EL
PROJEKCIONO PLATNO VEGATRIPOD S 240
VENTILATOR
VENTILATOR
STO RADNI 9132
STO RADNI 9132
STO KLUBSKI BELI
DAKTILO STO 9612 BELI
KLUB STO CETVRTASTI NISKI 7611
DAKTILO STO K-420
FOTELJA CRNA SA PROREZOM
PIANINO FKMS KAVAI
EL GITARA EKO SOLO
AKUSTICNA GITARA
TRUBA JAZZ AMATI
TENOR SAKSOFON KLINGETAL
KONTRABAS
ORGULJE SOLTON DVOREDNE
BAS POJACALO CAJEVEC 200W
SOLO POJACALO CAJEVEC
POJACALO TURBO LESLI SOLTON 100W
PIJANINO MIGNON
POLUKONCERTNI KLAVIR PETROF
MAGNETOFON TASKAM 32
HARMONIKA ROJAL STANDARD
DIKTAFON UHER GERET 5000

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
1
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Nabavna vrednost

Amortizacija

58,990.00
1,090.00
85,284.00
22,644.00
34,320.00
2,961.60
400.00
2,961.60
4,780.80
30,990.00
127,000.00
22,419.01
16,990.00
64,800.00
38,400.00
38,400.00
12,000.00
12,000.00
114,000.00
22,763.00
1,999.00
1,999.00
300.00
300.00
200.00
300.00
200.00
150.00
100.00
1,000.00
500.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
500.00
500.00
200.00
400.00
200.00

11,858.61
350.59
4,065.20
1,079.36
1,635.92
141.17
400.00
141.17
227.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
200.00
300.00
200.00
150.00
100.00
1,000.00
500.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
500.00
500.00
200.00
400.00
200.00

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno
47,131.39
739.41
81,218.80
21,564.64
32,684.08
2,820.43
0.00
2,820.43
4,552.92
30,990.00
127,000.00
22,419.01
16,990.00
64,800.00
38,400.00
38,400.00
12,000.00
12,000.00
114,000.00
22,763.00
1,999.00
1,999.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2015
2015
2016
2016
2016
2016
2000
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

23.05.2015
23.05.2015
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
31.08.2016
01.01.2000
31.08.2016
31.08.2016
24.07.2017
28.02.2017
28.02.2017
24.03.2017
13.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
13.12.2017
29.12.2017
11.07.2017
11.07.2017
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
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№ sredstva
00000098/1
00000100/1
00000102/1
00000121/1
00000181/2
00000185/1
00000191/1
00000195/1
00000208/1
00000215/2
00000215/3
00000223/1
00000225/1
00000233/1
00000235/1
00000237/1
00000237/2
00000238/1
00000238/4
00000238/5
00000238/6
00000238/7
00000238/8
00000238/9
00000268/1
000005/7/8
000015/4/6
0000238/10
0000238/11
0000238/12
0000238/13
0000238/14
0000238/15
0000238/16
0000238/17
0000238/18
0000238/19
0000238/20
0000238/21
0000238/22
0000238/23
0000238/24
0000238/25
0000238/26

Am.
grupa
3/19
3/19
3/19
3/19
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/10
3/1
3/1
3/1
2/10
2/10
2/10
3/1
3/1
3/10
3/10
3/10
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/1

Stopa
%
12.50
12.50
12.50
14.30
16.50
12.50
20.00
14.30
20.00
10.00
10.00
12.50
12.50
14.30
12.50
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
20.00
12.50
12.50
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Konto Naziv osnovnog sredstva
011263
011263
011263
011263
011221
011222
011222
011222
011224
011223
011223
011224
011224
011224
011224
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011224
011221
011221
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241

KAMERA KRASNOGORKS 16MM
KINO KAMERA XL 830058
GUMENI VALJAK VECI
BUBANJ GOC
KLIMA UREDJAJ SAMSUNG 12000
PISACA MASINA UNIS DE LUXE
RACUNAR AMD 2800+SEPMRON 1,3 KOMPLET
LASERSKI STAMPAC ML 2010 SA
MULTIMEDIJA TASTATURA + MIS
TELEFON PANASONIK KX-TS 500
TELEFON PANASONIK KX-TS 500 FXS
DIGITALNI FOTO APARAT FUDZI 6500
TORBICA ZA FOTO APARAT
VIDEO KAMERA SONI
TORBICA ZA KAMERU
APARAT ZA GASENJE C-100
APARAT ZA GASENJE C-100
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
AMD X4 LG MONIT.+ T
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
FOTELJE NIZE BRAON 4510
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9
PP APARAT C9

Stanje J.m.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Nabavna vrednost

Amortizacija

300.00
500.00
100.00
200.00
18,868.07
1,000.00
56,914.70
7,600.00
3,272.31
1,062.00
1,062.00
23,925.00
1,220.00
55,460.00
1,136.62
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
51,198.00
300.00
600.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00

300.00
500.00
100.00
200.00
18,868.07
1,000.00
56,914.70
7,600.00
3,272.31
1,062.00
1,062.00
23,925.00
1,220.00
55,460.00
1,136.62
244.00
241.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
51,198.00
300.00
600.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56.00
59.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

2000
2000
2000
2000
2007
2000
2006
2007
2009
2006
2006
2007
2007
2009
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2010
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
13.07.2007
01.01.2000
10.03.2006
25.01.2007
28.12.2009
01.08.2006
01.08.2006
10.09.2007
04.09.2007
12.05.2013
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
21.10.2010
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
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№ sredstva

Am.
grupa

Stopa
%

Konto Naziv osnovnog sredstva

Stanje J.m.

0000238/27
0000238/28
0000238/29
0000238/30
0000238/31
0000238/32
0000238/33
0000238/34
0000238/35
00005/9/11
000123/1/5
00015/7/10
000238/2/3
000307/1/6
0005/21/22

3/1
3/1
3/1
3/1
3/1
3/10
3/1
3/1
2/10
2/10
3/19
2/10
3/1
3/19
2/10

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
2.10
14.30
12.50
11.00
12.50
12.50

011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011241
011221
011263
011221
011241
011263
011221

PP APARAT C9
1.000 KOM
PP APARAT C9
1.000 KOM
PP APARAT C9
1.000 KOM
PP APARAT C9
1.000 KOM
PP APARAT C9
1.000 KOM
PP APARAT C9
1.000 KOM
PP APARAT C9
1.000 KOM
PP APARAT C9
1.000 KOM
PP APARAT C9
1.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
3.000 KOM
MIKROFON SUR S48
4.000 KOM
FOTELJE NIZE BRAON 4510
4.000 KOM
PP APARAT C9
2.000 KOM
DAIRE ZA FOLKLOR
6.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
2.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000004 - IVICA BRANKOVIĆ

0000000285
0000000290
0000000297
0000000338
0000000415
0000000416
0000000417
0000000418
0000000419
0000000420
0000000426
0000000427
0000000428
0000000429
0000000430
0000000431
0000000432
0000000433
00000016/1
00000016/4
00000016/5
00000016/8
00000016/9
0000005/25
00000067/1
00000067/2
0000015/17
00000174/1

3/19
3/19
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
2/10
2/10

12.50
12.50
12.50
12.50
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
15.00

011263
011263
011225
011221
011221
011221
011225
011225
011225
011225
011225
011225
011225
011225
011225
011225
011225
011225
011221
011221
011221
011221
011221
011221
011263
011263
011221
011225

STOLICA SA NASLONOM 4501
STOLICA SA NASLONOM 4501
BOJLER KVADRO 80L
SCS KLUB STO VISOK ZA KAFIC
KLIMA UREĐAJ DAIKIN FT50GV
KLIMA UREĐAJ AMBER IVERTER
DUPLI SUNCOBRAN
DUPLI SUNCOBRAN
DUPLI SUNCOBRAN
DUPLI SUNCOBRAN
BAŠTENSKA GARNITURA SANTORINI AL1003
BAŠTENSKA GARNITURA SANTORINI AL1003
BAŠTENSKA GARNITURA SANTORINI AL1003
BAŠTENSKA GARNITURA SANTORINI AL1003
BAŠTENSKA GARNITURA SANTORINI AL1003
BAŠTENSKA GARNITURA SANTORINI AL1003
BAŠTENSKA GARNITURA SANTORINI AL1003
BAŠTENSKA GARNITURA SANTORINI AL1003
FOTELJE VISE BRAON 4515
FOTELJE VISE BRAON 4515
FOTELJE VISE BRAON 4515
FOTELJE VISE BRAON 4515
FOTELJE VISE BRAON 4515
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
DVODELNA SUDOPERA
DVODELNA SUDOPERA
FOTELJE NIZE BRAON 4510
MLIN ZA KAFEMAT

19.000
76.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno

Nabavna vrednost

Amortizacija

300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
800.00
600.00
15,700.00
300.00
1,736,110.71

250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
165.00
165.00
225.30
200.00
800.00
483.00
9,807.14
300.00
705,244.37

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
135.00
135.00
74.70
0.00
0.00
117.00
5,892.86
0.00
1,030,866.34

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2011
2000

01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2012
01.01.2000

1,520.00
6,080.00
9,290.00
7,200.00
132,000.00
100,000.00
21,990.00
21,990.00
21,990.00
21,990.00
36,472.37
36,472.37
36,472.37
36,472.37
36,472.38
36,472.38
36,472.38
36,472.38
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
100.00
100.00
400.00
3,000.00

1,520.00
6,080.00
6,732.07
2,941.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
100.00
100.00
400.00
3,000.00

0.00
0.00
2,557.93
4,258.36
132,000.00
100,000.00
21,990.00
21,990.00
21,990.00
21,990.00
36,472.37
36,472.37
36,472.37
36,472.37
36,472.38
36,472.38
36,472.38
36,472.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2000
2000
2011
2013
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2008

01.01.2000
01.01.2000
15.03.2011
24.09.2013
28.11.2017
28.11.2017
18.04.2017
18.04.2017
18.04.2017
18.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
24.09.2008

31.12.2017
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№ sredstva

Am.
grupa

Stopa
%

Konto Naziv osnovnog sredstva

Stanje J.m.

00000176/1
00000193/1
00000221/1
00000230/1
00000231/1
00000232/1
00000244/1
00000256/1
00000264/1
000005/1/2
000005/3/4
000032/2/7
000036/1/5
000037/1/2
000050/6/9
000053/1/9
000058/1/8
000065/1/5
000065/6/9
000066/1/2
000067/3/4
000069/1/2
000070/1/2
000260/1/2
00032/2/15
00033/1/13
000333//70
000336//20
000340/1/2
000341/1/4
000342//15
000346//14
00038/2/13
00039/1/10
00051/1/64
00054/1/14
00057/1/71
00066/3/14
00068/1/26

3/19
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
2/10
3/19
3/19
2/10
2/10
5/5
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19

12.50
20.00
15.00
20.00
20.00
20.00
20.00
12.50
20.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
16.50
12.50
12.50
12.50
12.50
20.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

011263
011222
011224
011224
011224
011224
011224
011263
011224
011221
011221
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011221
011263
011263
011221
011221
011224
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263

BOJLER NOVI 80L
1.000 KOM
ZVUCNICI KOMPLET 6+1
1.000 KOM
FISKALNA KASA GALEB MP 55 NOVA
1.000 KOM
RACUNAR DUAL KOR 90
1.000 KOM
LODZITEK TASTATURA I MIS
1.000 KOM
SAMSUNG MONITOR 19 LCD
1.000 KOM
DVD IKSVEJV USB 5000SIVI
1.000 KOM
TRAKASTE ZAVESE 61.8M2
1.000 KOM
TV LG 42LF2510
1.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
2.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
2.000 KOM
STO KONFERENCIJSKI ZUTI VECI 7650
6.000 KOM
KLUB STO NISKI BELI 9851
5.000 KOM
KLUB STO CETVRTASTI NISKI 7611
2.000 KOM
STOLICA SA NASLONOM 4501
3.000 KOM
BARSKA STOLICA T551
9.000 KOM
FOTELJA POLO I 130E
8.000 KOM
VITRINA ORMAN NISKA BRAON
4.000 KOM
VITRINA ORMAN NISKA BRAON
4.000 KOM
KUHINJSKI ELEMENTI PODNI VISECI NASTAVCI
2.000 KOM
DVODELNA SUDOPERA
2.000 KOM
UGOSTITELJSKA KOLICA
1.000 KOM
CIVILUK METALNI
2.000 KOM
KLIMA SAMSUNG
2.000 KOM
STO KONFERENCIJSKI BELI VISI 9851
14.000 KOM
STO RADNI CETVRTASTI 7902
14.000 KOM
BARSKA STOLICA SKOLJKA ITAL
70.000 KOM
VISE NAMENSKA STOLICA SKOLJKA LAK
20.000 KOM
TELEVIZOR FOX 39D450FHD
2.000 KOM
BARSKI STOLOVI NIZI
4.000 KOM
BARSKI STOLOVI VISLJI
15.000 KOM
KLUB STO VISOKI ZA KAFIC
12.000 KOM
KLUB STO OKRUGLI NISKI
15.000 KOM
KLUB STO OKRUGLI NISKI POLO 130-A
10.000 KOM
STOLICA TAPACIR METAL 4450
64.000 KOM
FOTELJA 4040
14.000 KOM
FOTELJA POLO 130F
71.000 KOM
KUHINJSKI ELEMENTI PODNI VISECI NASTAVCI
12.000 KOM
IZLOZBENI PAND
26.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000005 - LEPOMIR ZDRAVKOVIĆ

0000000286
0000000287
0000000288
0000000296

3/19
3/19
3/19
2/10

12.50
12.50
12.50
10.00

011263
011263
011263
011223

STOLICA SA NASLONOM 4501
STOLICA SA NASLONOM 4501
STOLICA SA NASLONOM 4501
PANASONIK KX-TG 1311 PRENOS NI

5.000
3.000
3.000
1.000

KOM
KOM
KOM
KOM

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno

Nabavna vrednost

Amortizacija

6,700.00
52,655.38
22,950.00
14,029.20
1,933.20
11,869.20
4,490.00
63,939.40
64,999.00
300.00
300.00
1,200.00
500.00
400.00
240.00
900.00
600.00
400.00
400.00
200.00
200.00
200.00
80.00
39,624.40
2,800.00
1,300.00
470,400.00
84,000.00
74,998.00
28,800.00
149,400.00
17,142.86
1,300.00
1,100.00
5,120.00
1,400.00
7,100.00
1,200.00
1,300.00
1,777,699.64

6,700.00
52,655.38
22,950.00
14,029.20
1,933.20
11,869.20
4,490.00
63,939.40
64,999.00
300.00
300.00
1,200.00
500.00
400.00
240.00
900.00
600.00
400.00
400.00
200.00
200.00
200.00
80.00
39,624.40
2,800.00
1,300.00
206,041.64
36,793.15
39,245.53
10,592.88
54,950.55
7,825.84
1,300.00
1,100.00
5,120.00
1,400.00
7,100.00
1,200.00
1,300.00
689,853.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
264,358.36
47,206.85
35,752.47
18,207.12
94,449.45
9,317.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,087,846.56

2007
2006
2008
2008
2008
2008
2007
2006
2009
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2008
2000
2000
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

19.06.2007
08.06.2006
01.12.2008
31.07.2008
31.07.2008
31.07.2008
27.11.2007
02.11.2006
18.12.2009
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
27.05.2008
01.01.2000
01.01.2000
30.06.2013
30.06.2013
20.05.2014
21.01.2014
21.01.2014
07.05.2014
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000

400.00
384.00
180.00
1,994.19

400.00
384.00
180.00
1,183.41

0.00
0.00
0.00
810.78

2000
2000
2000
2011

01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
24.10.2011

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
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№ sredstva

Am.
grupa

0000000368
0000000369
0000000370
0000000372
0000000392
0000000393
00000014/1
00000014/2
00000015/1
00000017/1
000000292/
00000032/9
00000038/1
00000044/9
00000070/4
00000248/1
0000032/13
0000033/15
000032/1/4
000032/5/8
000043/2/4
000044/1/4
000044/5/8
00032/1012

2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19

14.30
14.30
20.00
20.00
20.00
10.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

011224
011224
011224
011224
011224
011223
011221
011221
011221
011221
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263

0000000377
0000000409
00000071/1
00000072/2
00000182/1
00000205/1

3/1
2/2
3/19
3/19
3/1
3/1

11.00
15.00
12.50
20.00
14.30
11.00

0000000315
0000000334
0000000410
0000000421
0000000422
0000005/23
00000063/1
00000179/1
0000272/01

2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
2/10
2/10

20.00
12.50
20.00
15.00
15.00
12.50
12.50
20.00
20.00

0000000291
0000000320

3/19
3/19

12.00 011263 STOLICA SA NASLONOM 4501
14.30 011263 GITARA FENDER APL RED

Stopa
%

Konto Naziv osnovnog sredstva

Stanje J.m.

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno

Nabavna vrednost

Amortizacija

DVR 960H OSMOKANALNI ZA VIDEO NADZOR
1.000 KOM
KAMERA 25FPS 2MPX SA ISPRAVLJ.I NOSAČ.ZA
8.000 KOM
HARD DISK 1TB ZA NADZOR
1.000 KOM
MONITOR SAMSUNGS22 ZA NADZOR
1.000 KOM
MONITOR LG 22 LED
1.000 KOM
TELEFON PANASONIC KX-TG 1611
1.000 KOM
STO UGRADJENI BRAON
1.000 KOM
STO UGRADJENI BRAON
1.000 KOM
FOTELJE NIZE BRAON 4510
1.000 KOM
ULJANI RADIJATOR
1.000 KOM
FOTELJA NISKA MALA SALA 4260
123.000 KOM
PLAKAR CRNI
1.000 KOM
KLUB STO OKRUGLI NISKI
1.000 KOM
STO ZA SMINKU SA OGLEDALOM
1.000 KOM
CIVILUK METALNI
1.000 KOM
TRAKASTE ZAVESE 59.8M2
1.000 KOM
PLAKAR CRNI
1.000 KOM
STO RADNI CETVRTASTI 7902
1.000 KOM
PLAKAR CRNI
4.000 KOM
PLAKAR CRNI
4.000 KOM
STO KONFERENCIJSKI SKJ
3.000 KOM
STO ZA SMINKU SA OGLEDALOM
4.000 KOM
STO ZA SMINKU SA OGLEDALOM
4.000 KOM
PLAKAR CRNI
3.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000007 - VLADICA TOMIĆ

33,000.00
244,000.00
20,000.00
20,020.00
13,990.00
2,690.00
300.00
300.00
200.00
500.00
9,840.00
100.00
100.00
250.00
40.00
65,743.90
100.00
100.00
100.00
100.00
600.00
1,000.00
1,000.00
100.00
417,132.09

5,197.36
38,429.00
4,405.48
4,146.61
833.28
80.11
300.00
300.00
200.00
500.00
9,840.00
100.00
100.00
250.00
40.00
59,743.91
100.00
100.00
100.00
100.00
600.00
1,000.00
1,000.00
100.00
129,713.16

27,802.64
205,571.00
15,594.52
15,873.39
13,156.72
2,609.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,999.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
287,418.93

2015
2015
2015
2015
2016
2016
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2007
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

24.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
18.12.2015
13.09.2016
13.09.2016
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
14.11.2007
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000

011241
011211
011263
011263
011231
011231

PP APARAT S-1 ZA KOLA
1.000 KOM
NAVIGACIJA BLUEBERRY
1.000 KOM
RUCNA KOLICA METAL
1.000 KOM
KALORIFER 9 KW BEO
1.000 KOM
KOSACICA MEHANIKA 1L VILADZER
1.000 KOM
MOTORNI TRIMERI
1.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000010 - DEJAN STANOJEVIĆ

1,290.00
6,999.00
200.00
300.00
41,730.00
14,990.00
65,509.00

166.00
536.40
200.00
300.00
41,730.00
12,504.17
55,436.57

1,124.00
6,462.60
0.00
0.00
0.00
2,485.83
10,072.43

2015
2016
2000
2000
2009
2009

30.10.2015
27.06.2016
01.01.2000
01.01.2000
01.09.2009
12.05.2009

011225
011225
011225
011225
011225
011221
011263
011225
011225

MASINA ZA PRANJE GORENJE 60065W
1.000 KOM
DASKA ZA PEGLANJE
1.000 KOM
USISIVAČ SE62
1.000 KOM
ŠPORET ALFA S 140 BRAON
1.000 KOM
REŠO KONČAR EKA-10LS145-1
1.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
1.000 KOM
GLANCALICA SIMBA
1.000 KOM
USISIVAC CE 61
1.000 KOM
PEGLA TEFAL FV 2215
1.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000011 - SEKA VELJKOVIĆ

25,999.00
1,499.00
16,500.00
21,499.00
2,999.00
300.00
289.36
10,922.00
3,599.00
83,606.36

23,867.93
672.00
3,056.56
0.00
0.00
300.00
289.36
10,922.00
3,599.00
42,706.85

2,131.07
827.00
13,443.44
21,499.00
2,999.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,899.51

2012
2013
2016
2017
2017
2000
2000
2008
2010

29.05.2012
31.05.2013
27.01.2016
27.11.2017
27.11.2017
01.01.2000
01.01.2000
13.05.2008
14.06.2010

1,760.00
3,691.00

1,760.00
2,067.23

0.00
1,623.77

2000
2013

01.01.2000
15.01.2013

23.000 KOM
1.000 KOM
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№ sredstva

Am.
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0000000321
0000000337
0000000354
0000000391
0000000402
0000000403
0000000404
0000000405
0000000406
0000000407
0000000408
0000000412
00000007/3
00000007/7
00000037/4
00000056/2
00000204/1
00000206/1
00000217/1
00000271/1
0000033/14
0000038/14
000005/5/6
000015/2/3
0000266/01
000050/148
00006/6/30
0005/14/15

3/19
3/19
2/10
2/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/19
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
2/10
2/10
2/10
3/19
2/10
2/10

14.30
12.50
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
14.30
20.00
12.50
12.50
12.50
12.50
20.00
20.00
10.00
16.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50

011263
011263
011223
011221
011222
011222
011222
011222
011222
011222
011263
011222
011221
011221
011263
011263
011224
011224
011223
011221
011263
011263
011221
011221
011221
011263
011221
011221

0000000281
0000000302
0000000303
0000000304
0000000305
0000000310
0000000311
0000000312
0000000313
0000000359
0000000361
0000000362
0000000363
0000000365
0000000380

3/19
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
2/4
2/10
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/19

14.30
12.50
12.50
12.50
14.30
1.00
14.30
16.50
12.50
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
14.30

011263
011221
011221
011221
011263
011263
011263
011221
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263

Stopa
%

Konto Naziv osnovnog sredstva

Stanje J.m.

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno

Nabavna vrednost

Amortizacija

STALAK ZA GITARU
1.000 KOM
SLIKARSKI STAFELAJI
6.000 KOM
MOBILNI TELEFON SAMSUNG E12 02 BLACK
1.000 KOM
KLIMA UREDJAJ TESLA
1.000 KOM
RAČUNAR AMD RADEO a8-7600
1.000 KOM
MONITOR PHILIPS 21,5
1.000 KOM
ZVUČNA KARTICA ASUS XONAR U5 USB
1.000 KOM
DIKTAFON SONY ICD-PX240.CE7
1.000 KOM
TASTATURA ALTOSKM 2011
1.000 KOM
SLUŠALICE PHILIPS SHP 2000/10
1.000 KOM
POJAČALO PD PDA B1500
2.000 KOM
LAP TOP HP15-BA053NM
1.000 KOM
STO RADNI 9132
1.000 KOM
STO RADNI 9132
1.000 KOM
KLUB STO CETVRTASTI NISKI 7611
1.000 KOM
FOTELJA CRNA SA PROREZOM
1.000 KOM
ZVUCNICI AKTIVNI 2+1 LODZITEK
1.000 KOM
MONITOR ASUS 22
1.000 KOM
TELEFON PANASONIK KX-TS 500 FXC
1.000 KOM
KLIMA FUEGO FG-120 X
1.000 KOM
STO RADNI CETVRTASTI 7902
1.000 KOM
KLUB STO OKRUGLI NISKI
1.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
2.000 KOM
FOTELJE NIZE BRAON 4510
2.000 KOM
KLIMA UREDJAJ KERTING XC12A
1.000 KOM
STOLICA SA NASLONOM 4501
1.000 KOM
STOLICA PAN T-798/N SKJ CRVENA
24.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
2.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000012 - GORAN JOVANOVIĆ

30,423.00
33,120.00
2,599.00
35,000.00
44,258.00
14,894.00
9,100.00
8,120.00
1,170.00
2,560.00
162,723.60
36,990.00
300.00
300.00
200.00
100.00
4,708.20
12,949.20
829.00
16,999.00
100.00
100.00
300.00
400.00
12,732.20
240.00
300.00
300.00
437,266.20

17,223.17
14,087.34
563.95
172.13
2,902.16
976.66
596.72
532.46
76.72
167.87
6,039.89
0.00
300.00
300.00
200.00
100.00
4,708.20
12,949.20
584.44
16,999.00
100.00
100.00
300.00
400.00
12,467.00
240.00
300.00
300.00
97,514.14

13,199.83
19,032.66
2,035.05
34,827.87
41,355.84
13,917.34
8,503.28
7,587.54
1,093.28
2,392.13
156,683.71
36,990.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
244.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
265.20
0.00
0.00
0.00
339,752.06

2013
2013
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2000
2000
2000
2000
2009
2009
2009
2010
2000
2000
2000
2000
2009
2000
2000
2000

15.01.2013
06.08.2013
30.10.2014
22.12.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
02.09.2016
27.09.2016
22.06.2017
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
05.06.2009
05.06.2009
04.06.2009
14.06.2010
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
10.02.2009
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000

REFLEKTOR PAR 64 1-4
TOPLI POD PVC 11M2
TOPLI POD PVC
TOPLI POD ZA GARDEROBU
LASER SVETLO LASER T 104
MIKROFON AKG 1000 C
STALCI ZA MIKROFON HERKULES
KALORIFER 12 KILOVATA CRNI
HEVTALICA PNEUMATSKA FKMS
AUDIO PROCESOR DYNACORD DSP 600
AUDIO MIKSETA DYNACORD CMS1600-3
MULTIKOR KORDIALCYB16-40 30M
TRANSPORTNI REK DAP AUDIO PCA
SHOWTEC SCANM MASTER 2 KMII
MIKROFON SHURE sm58

10,000.00
4,356.00
4,356.00
18,000.00
20,034.00
32,000.00
45,000.00
18,500.00
3,250.00
103,530.00
133,730.00
32,880.00
14,710.00
21,490.00
76,875.00

10,000.00
2,746.37
2,746.37
11,219.26
14,183.41
1,462.73
29,414.63
12,301.74
2,088.48
48,616.55
62,798.14
15,440.09
6,907.65
10,091.47
20,088.82

0.00
1,609.63
1,609.63
6,780.74
5,850.59
30,537.27
15,585.37
6,198.26
1,161.52
54,913.45
70,931.86
17,439.91
7,802.35
11,398.53
56,786.18

2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2015

10.05.2010
15.12.2011
15.12.2011
05.01.2012
18.01.2012
05.06.2012
05.06.2012
20.12.2012
01.01.2012
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
04.03.2015

4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
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№ sredstva

Am.
grupa

0000000381
0000000382
0000000383
0000000384
0000000385
0000000386
00000024/1
00000043/1
00000047/1
0000005/24
0000005/26
00000055/1
00000087/1
00000096/1
00000117/1
00000118/1
00000126/1
00000131/1
00000132/1
00000133/1
00000134/1
00000138/1
00000139/1
00000148/1
00000149/1
00000155/1
00000160/1
00000162/1
00000163/1
00000165/1
00000168/1
00000169/1
00000224/1
00000226/1
00000234/1
00000239/1
00000245/1
00000249/1
00000250/1
00000251/1
00000252/1
00000253/1
00000254/1
00000261/1

3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
2/10
3/19
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/1
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19

Stopa
%
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
15.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
14.30
14.30
14.30
20.00
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
12.50
14.30
14.30
14.30
12.50
14.30
43.30
14.30
14.30
11.00
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Konto Naziv osnovnog sredstva
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011221
011221
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011224
011224
011224
011241
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263

MIKROFON SHURE BETA 58
STALAK ZA RASVETU ISS 010
SET MIROFONA ZA BUBANJ AT/MB DK7
D-BOX BE DI ULTRA
D-BOX BE DI-20 ULTRA
MIKSETA BEHRINGER XENIX 1832 FX
SIVACA MASINA VISNJA
STO KONFERENCIJSKI SKJ
KLUPICA ZA KLAVIR
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
FOTELJE VISE BRAON 4515
STOLICA ZA BUBNJARA
POJACALO NEPTUN SA DVE KUTIJE 200/200
RUCNA REFLEKTOR 1000W
KINO PROJEKTOR 16MM K15-2
KOREKTOR ZA STRUJU
MONITORSKA ZVUCNA KUTIJA SOLTON
MIKSETA SOLTON KOMANDER 6000
MIKSETA SOLTON KOMANDER 2000
MIKSETA SOLTON CRNA PA 208
POJACIVAC SNAGE SOLTON STE 600
MULTIKOR KABL ZA MIKROFONE 15M
AGREGAT BEAN 14 KW
MENGELE 40MM
MENGELE 80 MM
MIKROFON AKG D-1200C
APARAT ZA ZAVARIVANJE GORENJE FKMS
KOMANDNI PULT SCENA 60/4 SVETLO KABINA
MIKS PULT AKUSTIKA TON KABINA
ORMAR ZA POJACALA 6X200W TDN KABINA
MOTALICA ZA FILM
POJACALO ZA FILMSKE PROJEKCIJE SA
POJACAVAC SNAGE JAMAHA P-70
POJACAVAC SNAGE JAMAHA P-7000C
ZVUCNICI 2+1 ZA TON KABINU
KOLICA ZA CREVO 45 184 KT
MIKROFON AKG 202 ES FKMS
DISKO KUGLA SA MOTOROM
REFLEKTOR ZA KUGLU SA MOTOROM
REFLEKTOR TANGO TRCECA SVETLA
REFLEKTOR STOPMBIRD SA OGLEDALIMA
BEZICNI MIKROFON SUR-S8 SA PRIJEMNIKOM
MIKSER JAMAHA MX 5000/20
KUTIJA ZA MIKSETU JAMAHA

Stanje J.m.
5.000
2.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Nabavna vrednost

Amortizacija

94,995.00
19,680.00
49,200.00
5,450.00
24,000.00
27,360.00
1,000.00
200.00
100.00
300.00
300.00
100.00
200.00
100.00
200.00
200.00
100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
50.00
200.00
200.00
250.00
50.00
300.00
100.00
100.00
200.00
200.00
129,550.00
60,320.00
76,242.04
1,720.01
1,050.00
300.00
1,019.93
3,739.75
10,199.31
12,578.13
32,509.00
87,350.00
24,460.00

24,942.21
5,065.63
12,856.84
1,424.18
6,271.63
7,138.94
1,000.00
200.00
100.00
300.00
300.00
100.00
200.00
100.00
171.60
200.00
100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
50.00
200.00
200.00
250.00
50.00
300.00
100.00
100.00
200.00
200.00
129,550.00
60,320.00
76,242.04
1,720.01
856.65
300.00
1,019.93
3,739.75
10,199.31
12,578.13
32,509.00
87,350.00
24,460.00

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno
70,052.79
14,614.37
36,343.16
4,025.82
17,728.37
20,221.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
193.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2008
2010
2008
2009
2008
2000
2000
2006
2006
2006
2007
2007
2009

04.03.2015
14.03.2015
04.03.2015
04.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
12.09.2008
13.10.2010
18.04.2008
25.03.2009
23.07.2008
01.01.2000
01.01.2000
27.09.2006
27.09.2006
27.09.2006
28.03.2007
23.03.2007
30.09.2009
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№ sredstva

Am.
grupa

Stopa
%

Konto Naziv osnovnog sredstva

00000270/1
00000281/1
000016/6/7
0000273/01
000049/6/7
000050/1/5
000060/1/2
000097/1/4
000120/1/4
000124/1/5
000125/1/4
000127/1/2
000128/1/6
000129/1/2
000130/1/2
000135/1/2
000140/1/7
000141/1/2
000142/1/2
000143/1/4
000144/1/6
000145/1/4
000146//24
000147//11
000152/1/4
000156/1/2
000158/5/6
000161/1/7
000164/1/2
000227/1/2
000228/1/2
000246/1/2
000265/1/2
000267/1/6
000306/1/2
000356/1/4
000357/1/2
000358/1/2
000360/1/4
000364/1/4
000366//10
0005/27/28

2/10
3/19
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
2/10

10.00
14.30
12.50
16.50
12.50
12.50
12.50
12.50
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
12.50
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
12.50

011225
011263
011221
011221
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011224
011263
011263
011224
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011263
011221

0000000289

3/19

12.50 011263 STOLICA SA NASLONOM 4501

Stanje J.m.

TRODELNE MERDEVINE 3X ALUMINIJUM
1.000 KOM
REFLEKTOR PAR 64 FKMS
1.000 KOM
FOTELJE VISE BRAON 4515
1.000 KOM
KOMPRESOR I OPREMA
1.000 KOM
STOLICA VRTLJAK 4059/2
2.000 KOM
STOLICA SA NASLONOM 4501
5.000 KOM
KINO PROJEKTOR KN-3 ISKRA
2.000 KOM
ZIDNE LAMPE ZA MACNU KOMORU
4.000 KOM
STALCI ZA REFLEKTORE FOTO CRNI
4.000 KOM
MIKROFON SUR S58
4.000 KOM
ZVUCNE KUTIJE RCF PRAVLJENJE
4.000 KOM
ZVUCNA KUTIJA ULTRA BAS SOLTON 400W
2.000 KOM
ZVUCNE KUTIJE SOLTON BELE 140/200W
6.000 KOM
ZVUCNE KUTIJE SOLTON CRNE 120/90W
2.000 KOM
ZVUCNE KUTIJE BIOSKOPSKE 300W
2.000 KOM
STALCI ZA ZVUCNE KUTIJE STARI
2.000 KOM
STONI MIKROFONSKI STALCI
3.000 KOM
DODATAK ZA REFLEKTORE ZA PROJEKCIJU
2.000 KOM
TOP REFLEKTOR 2000W SCENA CRNI
2.000 KOM
HALOGENA KANTA 1000W BELA FKMS
10.000 KOM
HALOGENA KANTA 1500W BELA FKMS
6.000 KOM
REFLEKTOR SCENA 500W
1.000 KOM
REFLEKTOR 2000W USKI
24.000 KOM
REFLEKTOR 2000W SIROKI
11.000 KOM
ZVUCNE KUTIJE JAMAHA 500W S115
4.000 KOM
TOP REFLEKTOR 2000W PLAFON SALE
2.000 KOM
HALOGENA KANTA SAJBNA 1000W
2.000 KOM
PULT ZA NOTE
3.000 KOM
ISPRAVLJAC ZA KINO PROJEKTORE NKTV
2.000 KOM
ZVUCNE KUTIJE JAMAHA C-215
2.000 KOM
KABL ZA ZVUCNIKE ROAD 100 LU 15 SPIKON
2.000 KOM
MIKROFON AKG 222 EB FKMS
2.000 KOM
ZVUCNE KUTIJE JAMAHA C-215
2.000 KOM
MIKROFON KINEZI
4.000 KOM
STALAK ZA ZVUCNE KUTIJE SPS 05 CRNI
2.000 KOM
ZVUCNA KUTIJA DYNACORD FX20
4.000 KOM
ZVUCNA KUTIJA DYNACORD FX12
2.000 KOM
AUDIO POJACIVAC DYNACORD SL 2400
2.000 KOM
AKTIVNA ZVUCNA KUTIJA DYNACORD A115
4.000 KOM
SHOWTEC PHANTOR 75 LED
4.000 KOM
SHOWTEC LED PAR 64 SHOTPROGRGB
10.000 KOM
GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
2.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000013 - IVICA ŽIVANOVIĆ
4.000 KOM

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno

Nabavna vrednost

Amortizacija

12,000.00
10,000.00
600.00
14,136.40
600.00
400.00
500.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
100.00
100.00
100.00
150.00
100.00
100.00
300.00
300.00
200.00
2,400.00
1,100.00
131,650.40
400.00
200.00
30.00
200.00
126,000.87
7,552.00
300.00
164,814.00
10,000.00
7,000.00
633,920.00
418,900.00
148,130.00
247,320.00
329,200.00
109,750.00
300.00
3,585,837.84

8,400.00
10,000.00
600.00
14,136.40
600.00
400.00
500.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
100.00
100.00
100.00
150.00
100.00
100.00
300.00
300.00
200.00
2,400.00
1,100.00
131,650.40
400.00
200.00
30.00
200.00
126,000.87
7,552.00
300.00
164,814.00
10,000.00
4,862.78
297,681.88
196,710.85
69,560.22
116,138.76
154,588.71
51,537.40
300.00
2,127,285.83

3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,137.22
336,238.12
222,189.15
78,569.78
131,181.24
174,611.29
58,212.60
0.00
1,458,552.01

2010
2010
2000
2008
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2008
2000
2000
2010
2010
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2000

11.03.2010
10.05.2010
01.01.2000
12.09.2008
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
18.04.2008
01.01.2000
01.01.2000
22.03.2010
20.05.2010
21.02.2012
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
26.08.2014
01.01.2000

320.00

320.00

0.00

2000

01.01.2000

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2017

31.12.2016
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№ sredstva

Am.
grupa

0000000295
0000005/16

3/19
2/10

12.50 011263 FOTELJA CRNA SA PROREZOM
14.000 KOM
12.50 011221 GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
1.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000017 - SUZA RAJKOVIĆ

0000000001
0000000299
0000000323
0000000324
0000000326
0000000327
0000000329
0000000350
0000000351
0000000367
0000000375
0000000387
0000000389
0000000390
0000000414
0000000443
00000008/1
00000009/1
00000010/1
00000012/1
00000031/1
00000031/2
00000031/3
00000034/1
00000070/3
00000180/1
00000181/1
00000214/1
00000215/1
00000216/1
00000229/1
000019/1/6
00015/1316

1/25
2/10
5/5
5/5
2/10
4/7
5/5
5/5
5/5
2/2
2/10
5/5
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
3/19
3/19
3/19
3/19
3/19
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10

2.50
12.50
20.00
20.00
12.50
20.00
20.00
20.00
20.00
15.50
20.00
20.00
20.00
14.30
20.00
20.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
16.50
10.00
10.00
10.00
15.00
12.50
12.50

011194
011221
011222
011222
011221
011223
011222
011222
011222
011211
011221
011222
011263
011224
011221
011222
011221
011221
011221
011221
011263
011263
011263
011263
011263
011221
011221
011223
011223
011223
011225
011221
011221

DOM KULTURE
1.000 KOM
ITISON 36.8m2 direktor
1.000 KOM
RACUNAR KOMPLETAN VBS SA GR AF. KARTOM
1.000 KOM
MONITOR LG 22 EN 43T
1.000 KOM
FOTELJA EXAB 68
1.000 KOM
TELEFON PANA.DEKT KX-TG161FXN PRENOSNI
1.000 KOM
LAP TOP ASUS X501A-XX309
1.000 KOM
STAMPAC HP LASER JET M125 A
1.000 KOM
ZVUCNICI S-1230
1.000 KOM
AUTOMOBIL DACIA LOGAN MCV
1.000 KOM
KLIMA 12 VOX SA NOSAČEM
1.000 KOM
KOLOR ŠTAMPAČ INEO-224e sa poklopcem i
1.000 KOM
MAŠINA ZA UNIŠTAVANJE HARTIJE
1.000 KOM
VIDEO NADZOR SA 16 KAMERA
1.000 KOM
KLIMA GREE BORA 12K GWH12AAB-K3NNA1A
1.000 KOM
EKSTERNA MEMORIJA-HARD DISK WDEXT750GB 1.000 KOM
STO RADNI 9312
1.000 KOM
STO RADNI 9302
1.000 KOM
RADNI SEGMENT 9714
1.000 KOM
STO KLUBSKI NISKI BELI 9832
1.000 KOM
ORMAN PODNI ZA KNJIGE
1.000 KOM
ORMAN PODNI ZA KNJIGE
1.000 KOM
ORMAN PODNI ZA KNJIGE
1.000 KOM
STO KONFERENCIJSKI BELI VISI 9851
1.000 KOM
CIVILUK METALNI
1.000 KOM
TRAKASTE ZAVESE 12.3M2
1.000 KOM
KLIMA UREDJAJ SAMSUNG 12000
1.000 KOM
TELEFON PRENOSNI PANASONIK
1.000 KOM
TELEFON PANASONIK KX-TS 500 EXC
1.000 KOM
TELEFONSKA CENTRALA C206
1.000 KOM
FRIZIDER KVADRO K110
1.000 KOM
FOTELJA SA CRNOM RUPOM
2.000 KOM
FOTELJE NIZE BRAON 4510
4.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000020 - DRAGANA JANKOVIĆ

0000000325
0000000328
0000000347
00000007/8
00000035/1
00000183/1
00000207/1

3/19
2/10
5/5
2/10
3/19
2/10
2/10

20.00
20.00
20.00
12.50
12.50
20.00
20.00

011222
011221
011222
011221
011263
011224
011224

ZVUCNICI KREATIV A 220 KOMPLET
RADIJATOR ULJANI
STAMPAC HP LASER JET M 125A
STO RADNI 9132
STO KONFERENCIJSKI ZUTI VECI 7650
TASTATURA ZA RACUNAR
RACUNAR DUAL KOR X3

Stopa
%

Konto Naziv osnovnog sredstva

Stanje J.m.

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno

Nabavna vrednost

Amortizacija

1,400.00
300.00
2,020.00

1,400.00
300.00
2,020.00

0.00
0.00
0.00

2000
2000

01.01.2000
01.01.2000

22,613,000.00
13,984.00
85,430.00
13,990.00
20,320.00
2,590.00
32,990.00
16,990.00
4,990.00
779,936.06
28,198.00
263,880.00
12,700.00
265,000.00
30,999.00
7,990.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
40.00
14,976.90
18,868.07
2,924.04
1,062.00
16,095.00
8,248.20
174.28
200.00
24,257,475.55

15,005,875.00
9,865.42
56,075.82
10,318.10
8,246.30
1,670.37
20,950.91
7,038.05
2,067.09
360,020.62
8,034.50
102,804.76
4,599.84
14,598.89
0.00
0.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
40.00
14,976.90
18,868.07
2,924.00
1,062.00
14,485.50
8,248.20
174.28
200.00
15,675,044.62

7,607,125.00
4,118.58
29,354.18
3,671.90
12,073.70
919.63
12,039.09
9,951.95
2,922.91
419,915.44
20,163.50
161,075.24
8,100.16
250,401.11
30,999.00
7,990.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
1,609.50
0.00
0.00
0.00
8,582,430.93

2000
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2006
2007
2006
2006
2006
2008
2000
2000

01.01.2000
10.05.2011
24.04.2013
24.04.2013
02.10.2013
10.10.2013
28.10.2013
05.12.2014
05.12.2014
08.01.2014
29.07.2015
19.01.2015
10.03.2015
12.08.2016
24.07.2017
20.04.2017
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
01.01.2000
24.06.2006
13.07.2007
01.08.2006
01.08.2006
04.08.2006
31.07.2008
01.01.2000
01.01.2000

4,490.00
6,999.00
16,990.00
300.00
200.00
2,125.00
25,990.00

3,311.53
4,513.88
6,935.64
300.00
200.00
2,125.00
25,990.00

1,178.47
2,485.12
10,054.36
0.00
0.00
0.00
0.00

2013
2013
2014
2000
2000
2007
2009

24.04.2013
10.10.2013
16.12.2014
01.01.2000
01.01.2000
29.09.2007
28.12.2009

31.12.2016

31.12.2016

Naziv firme:DOM KULTURE KNJAŽEVAC
Adresa:Branka Radičevića 1
Naziv mesta:KNJAŽEVAC
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sva sredstva - stanje do datuma 31.12.2017.

№ sredstva
00000211/1
00000263/1
0005/17/19

Am.
grupa
2/10
2/10
2/10

Stopa
%

Konto Naziv osnovnog sredstva

Stanje J.m.

20.00 011224 MONITOR 22
1.000 KOM
10.00 011223 TELEFON PRENOSNI PANASONIK KX-TG 6411
1.000 KOM
12.50 011221 GARDEROBNO REGISTARSKI ORMAN
3.000 KOM
UKUPNO ZA OSN1000021 - ZORAN VIDOJKOVIĆ
UKUPNO STANJE 1322.0000

Nabavna vrednost

Amortizacija

13,699.00
3,174.20
300.00
74,267.20
32,651,362.28

13,699.00
2,224.59
300.00
59,599.64
19,743,266.47

Software by MicroCore - BusinessWise
Vrednost Proizv. Aktivirano
Otuđeno
0.00
949.61
0.00
14,667.56
12,908,095.81

2009
2009
2000

28.12.2009
17.12.2009
01.01.2000

ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Подаци се чувају у архиви Дома културе. За рокове чувања листе категорија регистарског
материјала- Закон о канцеларијском и архивском пословању

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на исти начин на који
се подноси и сваки други захтев, или на законом прописаном обрасцу.

У захтеву треба навести која се информација тражи, назив органа од кога се информација
тражи, подаци о тражиоцу информације као и начин достављања информације. Тражилац
информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације.
Тражилац у захтеву наводи на који начин жели да му се омогући право на приступ
информацијама односно наводи да ли жели увид, да ли копију документа, да ли жели
докуменат у електронском облику.
Корисник, односно тражилац информације може бити сваки грађанин и правно лице.

1. Поступак:

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац
информације може поднети писменим путем или га може саопштити усмено. Или путем email адресе.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
Обрасци за подношење захтева налазе се у прилогу, на сајту Дома културе "Књажевац".
Захтев мора садржати:
-назив органа власти: Дом културе "Књажевац", Бранка Радичевића број 1. Књажевац; име,
презиме и адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може садржати:
-и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Писмени захтев се може поднети и лично на писарници Дома културе "Књажевац".
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник, који
сачињава правник.

Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
-обавештења да ли поседује тражену информацију,
-да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
-да му изда копију тог документа,
-да му достави копију документа поштом, или на други начин.

2. Одлучивање по захтеву

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за
заштиту живота, или слободе неког лица, односно за угрожавање, или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању
те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно
да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.Ако орган
власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема
захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који
садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да
о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40
дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације,
ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути
копију тог документа.

3.Накнада:
-увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан,
-издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије,
-код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи
тражену информацију су:
-новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
-удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања
циљева удружења и
-сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља
становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно
ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи, или на интернету.

4. Ж а л б а

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности
Р о к: 15 дана од дана достављања решења органа власти
Адреса повереника:
Повереник за информације од јавног значаја
Булевар краља Александра 15
11000 Б Е О Г Р А Д

Образац захтева

_____________________________________________________________
назив органа коме се захтев упућује

ЗАХТЕВ
за приступ инфомацији од јавног значаја

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(«Сл.гласник РС» бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) од горе наведеног органа захтевам *:

и тражену информацију

Овај захтев се односи на следеће информације:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(навести што прецизније опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације).

У ____________________
Дана: ________200__ године

ТРАЖИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈЕ

_______________________
име и презиме

_______________________
адреса

_______________________
л.к.бр.

_______________________
контакт телефон

_______________________
потпис
*у кућици означити која законска права на приступ информацијама
желите да остварите
**у кућици означити начин достављања копије докумената
*** када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате

ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ
ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александрa бр. 15

ЖАЛБА

(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)

против решења-закључка
(..............................................................................................................................................)
(назив органа који је донео одлуку)
Број.................................... од ............................... године.

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми
са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам
поднео/ла-упутио/ла дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање
уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку
побијам у целости, односно у делу
којим.................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................. јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
У ............................................,
.....................................................................адреса

дана ............201... године

....................................................................

други подаци за контакт

.................................................................
Напомена:

потпис

У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив
органа који је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у
жалби у ком погледу је незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно
образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може посебно
приложити.
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предајиупућивању органу као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом

ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ
ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)

Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александрa бр. 15

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
ЖАЛБУ
против
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
( навести назив органа)

због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)

по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том
органу дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који
садржи информације о /у вези са :
.............................................................................................................................................................
......
.............................................................................................................................................................
.....

.............................................................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................................................
.....
(навести податке о захтеву и информацији/ама)

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени
одговор органа власти.
.............................................................
............................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
.................................................................
..............................................................
..............................................................

потпис
адреса
други подаци за контакт

............................................................
Потпис
У................................., дана ............ 201....године

TРOШКOВНИК

кojим сe утврђуje висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe
нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прописан Уредбом o висини нaкнaдe нужних
трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкуmeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг
знaчaja („Сл. Гласник РС“, бр. 8/2006)

Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни:
нa фoрмaту A3 6 динaрa
нa фoрмaту A4 3 динaрa
Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису:
- дискeтa 20 динaрa

- ЦД 35 динaрa
- ДВД 40 динaрa

Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo кaсeти 150 динaрa
Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo-видeo кaсeти 300 динaрa
Прeтвaрaњe jeднe стрaнe дoкумeнтa из физичкoг у eлeктрoнски oблик 30 динaрa
Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП ПTT
Србиje

Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиja дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe
инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прeлaзи изнoс oд 500,00 динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je
дужaн дa прe издaвaњa инфoрмaциje пoлoжи дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних
трoшкoвa прeмa oвoм трoшкoвнику.

Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних
трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa, a пoсeбнo у
случajу дoстaвљaњa крaћих дoкумeнaтa путeм eлeктрoнскe пoштe или тeлeфaксa.
Број жиро рачуна: 840-472668-70
Сврха уплате: Накнада нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиje дoкумeнaтa нa кojимa сe
нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
- Списак свих чланова Управног и Надзорног одбора Дома културе "Књажевац",
- Записник са дневним редом и закључцима свих седница Управног одбора од јануара 2018.
године до септембра 2018. године,
- Сва решења годишњег одмора за запосленог Горана Јовановића од 2010. године до 2018.
године,
- Да ли је запослени Горан Јовановић радиоому културе "Књажевац" у време трајања
Ликовне колоније Чачак,
- Писмени одговор Дома културе Чачак о боравку Горана Јовановића на ликовној колонији
Чачак, број 606,
- Позивно писмо организатора Ликовне колоније Чачак да Горан Јовановић учествује на
Ликовној колонији Чачак,
- Одговор директора Дома културе "Књажевац" организатору Ликовне колоније Чачак,

-Захтев за достављањем копије Правилника о систематизацији радних места у Дому културе
"Књажевац",
- Име председника Синдиката Дома културе "Књажевац",
-Програм рада Дома културе "Књажевац" за 2018. годину,
-Усвојене измене плана рада Дома културе "Књажевац", ако их је било,
- Фотокопија радне књижице Горана Јовановића,
-Све платне листе од јануара 2018. године до октобра 2018. године за Горана Јовановића,
Усвојени предлог правилника о процени и располагању уметничким делима Дома културе
"Књажевац", који је Управни одбор на седници 30.10.2017. године усвојио,
-информацију и одговор на питање да ли је извршена процена уметничких дела Дома
културе "Књажевац",
-Да ли управни одбор Дома културе "Књажевац" има сагласност оснивача Скупштине
општине на Правилник о процени и располагању уметничким делима,
- Образложење на основу којих критеријума је израчунато да Горан Јовановић има 26
радних дана одмора за 2018. годину.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ
КЊАЖЕВАЦ
за 2018. годину

Јануар 2019. година
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ - КЊАЖЕВАЦ
за 2018. годину
С А Д Р Ж А Ј:

I
II

Уводне напомене
Активности Дома културе

1. Позоришне представе
2. Изложбе
3. Концерти
4. Филм
5. Састанци и промоције
6. Табеларни приказ остварених програма
7. Активности школе фолклора
8. Активности школе модерног балета, ритмике и денса
9. Најзначајнији догађаји у организацији Дома култуе
10. Активности хора Свети краљ Стефан Дечански
III

Степен извршења планова

IV

Преглед финансијских улагања за програмске активности

V

Сопствени приходи

VI

Инвестиционо одржавање објекта и опреме

VII

Степен остварења буџета

VIII Проблеми у раду и предлог мера за њихово превазилажење
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЗА 2018. годину
I

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Опште услове пословања Домa културе у 2018. години окарактерисали су следећи услови
Велико нам је задовољство да кажемо да је Дом културе Књажевац у 2018. години остварио готово
све предвиђено за ову годину. Под тим подразумевамо представе са врсним глумцима позоришне и
драмске уметности, концерте великх уметника домаће и иностране музичке сцене, као и позоришну
ревију креативног осмишљавања света – ПРКОС, која је ове године привукла до сада највећи број
гледалаца. Дом културе је и ове године као и предходних био извршни организатор 57. Фестивала
културе младих Србије. Такође посебно смо поносни на секције које раде при Дому културе
Књажевац већ дуги низ година.
II

АКТИВНОСТИ ДОМА КУЛТУРЕ

Током 2018. године, Дом културе организовао је бројне и разноврсне програме, намењене
свим групама корисника. Најмлађима су понуђени различити садржаји прилагођени њиховом
узрасту - цртани филмови, позоришне и мађионичарске представе, а школској омладини и осталим
грађанима филмови, позоришне представе, општинско такмичење рецитатора, разни концерти;
рок, народне и озбиљне музике, промоције књига из различитих области,позоришни фестивал
ПРКОС.Ове године одржан је 4-ти по реду ПРКОС-позоришна ревија креативног осмишљавања
света. За пет такмичарских представа пријаве су послала 22 позоришна ансамбла од којих је
селектор изабрао 5 ансамбла.На великој сцени представила су се аматерска позоришта из Раче,
Бања Луке, Велике Плане, Лебана и Београда.
У 2018. години без прекида раде и поједине секције и школице. Хор је наставио успешно са
радом.Хор Дома културе броји 20 чланова. 2018.године хор Дома културе ,,Св.краљ Стефан
Дечански“ наступао је у Неготину, Зајечару и цркви Пресвете Богоридице, као и програмима у
Дому културе.Успешно ради и школа фолклора, у чијем се раду запажа велики напредак и
константно повећање броја чланова. Фолклор је својим програмом учествовао на многим
приредбама, како у Дому културе тако и ван наше општине. 2018. године школа фолклора Дома
културе ,,Коло“ наступила је на међународном такмичењу народних игара у Неос Мармарасу.
Учествовала је на међунардној манифестацији у Бугарској и у Републици Српској, у месту Шипово.
Били су учесници на међународној смотри фолклора, у организациоји културног уметничког
центра.
Секција за модерни балет и денс успешно ради већ тринаест година. Чланови ове секције
освојили су прегршт медаља и пехара на многим такмичењима на којима су учествовали.
Наступали су и такмичили се у Параћину, Власотинцу, Нишу и Белој паланци.
Напомена:
Поред наведених активности у Дому културе одржане су и редовне пробе школе фолклора ,
школе ритмике и денса, хора Свети краљ Стефан Дечански и дечијег хора ,,Чаролија“.
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1. ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ

Јануар 2018.
Фебруар 2018.
- Позориште - „Трансилванија”- Велика сала
- Позориште - ОШ Каплар, Велика сала

1
1

Март 2018.
- Позориште - Представа ОШ Каплар, Велика сала

1

Април 2018.
- Позориште - Патролне шапе, Велика сала
- Позориште - Лутка сцена Пепино, Велика сала
- Позориште - ОШ Каплар, Велика сала
- Позориште - ОШ Каплар, Чаробна земља, Велика сала
Мај 2018.
- Позориште - „Секс Бомб”, Велика сала
- Позориште - ОШ Каплар, Чаробна земља, Велика сала
- Позориште - Техничка школа, Ко то тамо пева, Велика сала
- Позориште - Луткарска представа, Ниш, Велика сала

1
2
1
1
1
1
1
1

Јун 2018.
- Позориште - Цврчкова женидба, Велика сала
- Позориште - Свезналица питалица, интерактивна
- Позориште - Нисам луд да умрем гладан, Крупањ, Велика сала

2
1
1

Јул 2018.
- Позориште - Бетмен непослушко, 57. ФКМС, Плато

1

Август 2018.
- Позориште - Пркос 2018. - Велика сала

5

4

Септембар 2018.
- Позориште луткарско - Пепељуга, Велика сала
- Позориште - Примадоне, Велика сала

2
1

Октобар 2018.
- Позориште - Луткарско, Паткица Жуткица, Велика сала
- Позориште - Два мириса руже, Велика сала

2
1

Новембар 2018.
- Позориште - Дечије, Велика сала
- Позориште - Шупљи камен, Велика сала
- Позориште - Библиотека, Велика сала

2
1
2

Децембар 2018.
- Позориште - У потрази за Деда Мразом, Велика сала
- Позориште - Сокин и Босина, Велика сала
- Позориште - Новогодишњи програм, Велика сала

1
1
1

2. ИЗЛОЖБЕ
Јануар 2018.
Фебруар 2018.
Март 2018.
- Изложбе - Фотографије Николе Стевановића, Хол
- Изложбе - Под кровом Србије, Нишки културни центар
- Изложбе - Рајко Каришић, Хол

1
1
1

Април 2018.
Мај 2018.
- Изложбе - Татјана Савић, Велика сала
- Изложбе - Под кровом Србије, Хол

1
1

Јун 2018.
- Изложбе - Техничка школа, Хол

1
5

Јул 2018.
- Изложбе - Фестивалске изложбе 57. ФКМС, Хол

2

Август 2018.
- Изложба - Портрети глумаца, Ана Попов Рашковић, Хол

1

Септембар 2018.
- Изложбе - Даница Максимовић, Хол

1

Октобар 2018.
- Изложбе - Велики рат, Библиотека, хол
- Изложбе - Звонко Павличић, Хол

1
1

Новембар 2018.
- Изложбе - Библиотека, Хол
- Изложбе - Дан копнене војске, Плато, Хол
- Изложбе - Библиотека, Хол
- Изложбе - Вртић Снежана, Хол

1
1
1
1

Децембар 2018.
- Изложбе - Биљана Јовановић Крстић, Хол
- Изложбе - Милош Шобајић, Хол
- Изложбе - Техничка школа, Хол

1
1
1

3. КОНЦЕРТИ
Јануар 2018.
- Концерти - Чаролија и Леонтина, Велика сала

1

Фебруар 2018.
- Концерти - Анђела Братић, флаута, сала Музичке школе

1

Март 2018.
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- Концерт - Школа фолклора „Коло”, Осмомартовски, Велика сала
- Концерт - Нина Бадрић, Велика сала

1
1

Април 2018.
Мај 2018.
- Концерти, озвучавање - Молитва под Миџором, Балта Бериловац,
Вртовац
- Концерти - Балетски рецитал Константина Костјукова, Велика сала
- Концерти - Звуци трубе са Тимока, Плато

2
1
1

Јун 2018.
- Концерти - Смотра фолклора Србија, Бугарска, Плато

1

Јул 2018.
- Концерти - Чаролија, Хол
1
- Концерти - Свечаност отварања 57. ФКМС, Плато
1
- Концерти - Међународни фестивал фолклора, Плато
1
- Концерти - Жељко Јоксимовић, 57. ФКМС, Гургусовачка кула
1
- Концерти - Ученици Музичке школе, 57. ФКМС, Плато
1
- Концерти - Ван Гог, 57. ФКМС, Гургусовачка кула
1
- Концерти - Милиграм, 57. ФКМС, Гургусовачка кула
1
- Концерти - Мира Шкорић, 57. ФКМС, Гургусовачка кула
1
- Концерти - Плесна школа Хани и гости, 57. ФКМС, Плато
1
- Концерти - Вече електронске музике,ДЈ, 57. ФКМС, Гургусовачка кула
Август 2018.
Септембар 2018.
Октобар 2018.
- Концерти - Сусрети пензионера, Велика сала

1

Новембар 2018.
- Концерти - Трио Ивана Јефтића, Велика сала
- Концерт - Школа фолклора Коло, Велика сала

1
1

Децембар 2018.
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- Концерт - Школа фолклора, Мали предах
- Концерти - Мерима Његомир и Јован Кулунџија, Велика сала
- Концерти - Новогодишњи Плесне школе, Велика сала
- Концерти - Чаролија, Велика сала

1
1
1
1

4. ФИЛМ
Јануар 2018.
- 3д филм - 5 филмова 6 пројекција, Велика сала
Фебруар 2018.
- 3Д филм - 3 филма са 3 пројекције
Март 2018.
- 3Д филм - 2 филма са 3 пројекције
Април 2018.
Мај 2018.
- 3Д филм - 2 филма са 3 пројекције
Јун 2018.
- Филм - Екополис фест, Друштвени клуб

1

Јул 2018.
- 3Д филм - 6 филмова са 6 пројекција
- Филм - Дечији, 57. ФКМС, Плато
- Филм - Играни, 57. ФКМС, Плато

3
3

Август 2018.
- 3Д филм - 3 филма са 3 пројекције
Септембар 2018.
- 3Д филм - 3 филма са 3 пројекције

1

Октобар 2018.
- Филм - Француски филм, Велики рат, Велика сала
- 3Д филм - 3филма са 3 пројекције
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4

Новембар 2018.
- 3Д филм - 4 филма са 9 пројекција

Децембар 2018.
- Филм - Дечији, Библиотека, Велика сала

1

5. САСТАНЦИ , ТРИБИНЕ , АКАДЕМИЈЕ, ПРОМОЦИЈЕ И ОСТАЛЕ
АКТИВНОСТИ
Јануар 2018.
- Озвучавање - Бадње Вече, Плато Дома
1
- Изнајмљивање простора - Фалк Ист синдикат, Друштвени клуб
1
- Изнајмљивање простора - добровољно давање крви, Мала сала
1
- Академије - Светосавска академија, Велика сала
1
- Изнајмљивање простора - Удружење Извор, Хол, Друштвени клуб
1
- Пробе Музичке школе - Велика сала
1
Фебруар 2018.
- Изнајмљивање простора - Спортски савез, Друштвени клуб
1
- Промоције - Избор спортисте године, спортски савез, Велика сала
1
- Седнице - Скупштина планинара, Друштвени клуб
1
- Предавање - Удружење пчелара, Друштвени клуб
1
- Изнајмљивање простора - Џервин Св. Трифун, Снек бар
1
- Озвучавање - Дан деце оболеле од рака, Плато
1
- Изнајмљивање простора - Статисти за филм „Чарапе Краља Петра”, Друштвени
клуб
2
- Предавања - Центар за обуку, Друштвени клуб
1
- Седнице - Скупштина пчелара, Друштвени клуб
1
- Пробе - ОШ Каплар, Велика сала
8
Март 2018.
- Трибина - Монархистички покрет, Друштвени клуб
- Пробе - Сунчана јесен, Хол
- Чајанка са програмом - Сунчана јесен, Хол
- Промоције - Како смо градили Књажевац, Хол
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1
1
1
1

- Седнице - Ловачка скупштина, Друштвени клуб
- Академије - Дан школе Каплар, Велика сала
- Седнице - ФК Тимочанин, Шах сала
- Озвучавање - Изложба паса, Стадион
- Промоције - Тупижничка леденица, Друштвени клуб
- Презентација - Библиотека, Велика сала
- Промоције - Библиотека, Друштвени клуб
- Академије - ОШ Дубрава, Велика сала
- Седнице - Седница СО, Друштвени клуб
- Промоције - Дан позоришта, Библиотека, Хол
- Промоције - Презентација пројекта, Друштвени клуб

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Април 2018.
- Седнице - Стрелци, Шах сала
- Седнице - Ротари клуб, Шах сала
- Изнајмљивање простора - ОО СНС, Шах сала
- Такмичења - Општинско такмичење рецитатора, Друштвени клуб
- Седнице - Седница СО, Друштвени клуб
- Озвучавање - Карате клуб, Хала Каплар
- Седнице- Планинарско друштво, Шах сала
- Такмичења - Окружно такмичење рецитатора, Друштвени клуб
- Промоције - Национална служба Сајам запошљавања, Хол
- Промоције - Дан отворених врата, Министар Стефановић

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Мај 2018.
- Седнице - Рарис, Конференција о културном наслеђу, Мала сала
- Промоције - Песници, Библиотека, Велика сала
- Промоција књиге - Тодор Влајић, Библиотека, Друштвени клуб
- Такмичења - Фестивал музичких и балетских школа, Велика сала
- Дан установе - Предшколска установа „Бајка”, Велика сала
- Седнице - Семинар Спортског савеза, Шах сала
- Промоција књиге - Микица Сибиновић, Библиотека, Друштвени клуб
- Изнајмљивање простора - Ротари клуб, Шах сала
- Академије – Дан општине, Велика сала
- Промоције - Подела захвалница ученицима школа, Велика сала
- Пробе - Предшколска установа, Велика сала
- Озвучавање - Матурски плес, Плато
- Презентација - Друштвени клуб
- Озвучавање - Олимпијски час, Плато

3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
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- Озвучавање - Дани јоргована, Бучије
- Спортски програм - Лутадор, Велика сала
- Књижевно вече - Обрен Ристић, Друштвени клуб
- Продајна изложба књига

1
1
1
6

Јун 2018.
- Сајмови - Нешто старо, нешто моје, Извор, Хол, Мала сала
- Озвучавање - Метро
- Озвучавање - Дани вишње, Васиљ
- Седнице - Седница СО, Друштвени клуб
- Књижевно вече - Шах сала
- Промоције - Техничка школа, Хол и Велика сала
- Промоције - Гимназија, подела диплома, Велика сала
- Промоције - Извор, Дан удружења, Хол

2
5
1
1
1
1
1
1

Јул 2018.
- Промоције - Удружење параплегичара, Хол
- Промоције - Књига о Доњој Каменици, Друштвени клуб
- Озвучавање - Такмичење инвалида, Барка
- Предавања - Удружење пчелара, Друштвени клуб
- Седнице - Потписивање уговора, Друштвени клуб
- Седнице - Управни одбор Тимочког планинарског савеза, ДК
- Промоције - Књига победника 56. Тимочке лире, Друштвени клуб
- Књижевно вече, 57. Тимочка лира, 57. ФКМС, Хол

1
1
1
1
1
1
1
1

Август 2018.
- Изнајмљивање простора - Циркус Сафари, Велика сала
- Озвучавање - Дан рудара, Подвис
- Седнице - Ротари клуб, Шах сала
- Озвучавање - Караџин,
- Седнице - Седница СО, Друштвени клуб
- Радионице - Фото радионица проф. Јовановић, Друштвени клуб
- Седнице - Фудбалски клуб, Друштвени клуб
- Седнице - Спортски савез, Шах сала
- Спортски програм - Обарање руку, Велика сала
- Трибине - Женска иницијатива, Шах сала

1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
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Септембар 2018.
- Промоције - Ротари клуб, Велика сала, Друштвени клуб, Хол
- Седнице - Седница СО, Друштвени клуб
- Спортски програм - Шах, Друштвени клуб
- Изнајмљивање простора - Добровољно давање крви, Мала сала
- Радионице - Фото радионица проф. Јовановић, Друштвени клуб
- Изнајмљивање простора - Ројалисти, Друштвени клуб
- Радионице - Библиотека, Велика сала, Шах сала

1
1
2
1
1
1
10

Октобар 2018.
- Седнице - Тимочки клуб, Друштвени клуб
- Седнице - СПС, Друштвени клуб
- Озвучавање - Шипуријада, Ново Корито
- Издавање простора - Фармаси, Шах сала
- Изнајмљивање простора - Ловачко удружење, Друштвени клуб
- Изнајмљивање простора - Добровољно давање крви, Мала сала
- Маскенбал - Плесна школа Хани, Хол
- Изнајмљивање простора - Ротари клуб, Друштвени клуб

1
1
1
1
1
1
1
1

Новембар 2018.
- Презентације - Библиотека, Друштвени клуб
- Седнице - Покрет обнове Краљевине Србије, Друштвени клуб
- Седнице - Седница СО, Друштвени клуб
- Седнице - Спортски савез, Друштвени клуб
- Спортски програм - Бодибилдинг, Велика сала, Хол
- Промоције - Промоција књиге, Библиотека, Друштвени клуб
- Презентација - Библиотека, Шах сала, „2”
- Изнајмљивање простора - Добровољно давање крви, Мала сала

1
1
2
1
2
1
2
1

Децембар 2018.
- Сајмови - Етно удружења, Извор, Хол, Велика сала, Друштвени клуб
- Пробе - ОШ Каплар, Велика сала
- Седнице - Музеј, Друштвени клуб
- Седнице - Јавна расправа, Друштвени клуб
- Трибине - О насиљу, Шах сала
- Дечији вашар - Плесна школа, Хол
- Седнице - Потписивање уговора са воћарима, Друштвени клуб
- Седнице - Скупштина Спортског савеза, Друштвени клуб
- Сајмови - Еко сајам, Хол, Велика сала

2
8
1
1
1
1
1
1
1
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6. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗИ ОСТВАРЕНИХ ПРОГРАМА
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРОЈКЕТОВАНИХ ФИЛМОВА
Ред
продате
Назив филма
цена
Укупно
број.
улазнице
Фердинанд,
1. Последњи
Џедај
240
250,00
60.000,00
Коко,
Џуманџи,
2. Патуљци са
насловних
страна
107
250,00
26.750,00
Пчелица Маја,
3 Медене игре,
Лед
194
250,00
48.500,00
Хотел
Трансилваниј
4. а 3,
Немогућа
мисија
115
250,00
28.750,00
Том и Боб,
Ринге риге
5. раја,
Опатица из
пакла
242
250,00
60.500,00
6. Јужни ветар
1099
250,00
274.750,00
Астерикс,
Крцко
7.
Орашчић,
Јужни ветар
298
250,00
55.700,00
УКУПНО
554.950,00
Емитовано је укупно 17 филма у 87 пројекције.

Приход

10.909,00
4.863,00

8.818,00

5.227,00

11.000,00
49.655,00

10.067,00
100.539,00

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ КОНЦЕРАТА
Ред
број.
1.
2.
3.
4.
5.

Врста концерта
Концер Нина Бадрић
Константин Костјуков
Хуманитарни концерт
Концерт Анђеле Братић
Концерт Клавирска трија Ивана
Јевтића
УКУПНО

Продате
улазнице
519
245

Цена

Приход

Плаћено извођачу

300,00
300,00

155.700,00
73.500,00

1.055.473,00
210.000,00
55.000,00

229.200,00
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1.320.473,00

Ред
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОДИГРАНИХ ПОЗОРИШНИХ
ПРЕДСТАВА
Врста и
Продате
Плаћено
назив
Цена
Приход
улазнице
извођачима
представе
Трансилваниј
а
489
300,00
146.700,00 310.000,00
Вечера
будала
428
300,00
128.400,00 380.000,00
Сех бомб
бесплатна
130.000,00
Нисам луд да
умрем гладан
141
150,00
21.150,00
120.000,00
Примадоне
180
300,00
54.000,00
110.000,00
Два мириса
руже
152
300,00
45.600,00
250.000,00
Шупљи
камен
355
300.00
106.500,00 440.000,00
Сокин и
Босина
208
300,00
62.400,00
185.000,00
Прељубници
(ПРКОС)
0
0
0
0
Остајте
(ПРКОС)
0
0
0
0
Вила
Сасхина
(ПРКОС)
0
0
0
0
Све је у реду
(ПРКОС)
0
0
0
0
Секунд и
тридесет пет
стотинки
(ПРКОС)
0
0
0
0
УКУПНО
564.750,00 1.925.000,00

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОДИГРАНИХ ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА ЗА
ДЕЦУ
Ред
број
1.
2.
3.
4.

Врста и
назив
представе
Патрлоне
шапе
Тамо далеко
Дечије
играрије
Чувари

продате
улазнице
88
325

цена

Укупно

Процентуални
приход за Дом
културе

200,00
150,00

17.600,00
48.750,00

3.520,00
9.750,00

235
150,00
бесплатна

35.250,00
65.000,00

7.050,00
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природе
чисте
Цврчкова
5.
женидба
Питалица
6.
свезналица
Циркус
7. Сафари
Колорадо
Паткица
8.
жуткица
9. Пепељуга
Мирко
10.
немирко
Новогодишњ
11. и мјузикл за
децу
УКУПНО

308

70,00

21.560,00

4.312,00

33

150,00

4.950,00

990,00

113
90

250,00
350,00

28.250,00
31.500,00

11.950,00

бесплатна
342
200,00

80.000,00
68.400,00

13.680,00

370

55.500,00

11.100,00

198.500,00
655.260,00

62.352,00

150,00

бесплатна
0
0

7. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ФОЛКЛОРА ,,КОЛО“ ЗА 2018.год

Месеци

Број
полазника

Број
проба

1.

48/20

6/6

2.

48/20

8/6

3.

48/20

8/8/7

4.

48/20

7/6/4

Број
наступа

1

02.02.2018. Спортски савез, Дом
културе ,,Књажевац“.

3

06.03.2018.Осмомартовски концерт,
Дом културе ,,Књажевац“,
31.03.2018.Дечија смотра Градсково,
31.03.2018.Фестивал фолклора
Ваљево.

5.

48/20

10/8

4

6.

40/20

9/8

3

15

Датум и место наступа

06.05.2018.Вртовац,
12.05.2018.Балта Бериловац,
17.05.2018.Дан општине,
18.05.2018.Звуци трубе са Тимока.
09.06.2018.Бугарска,
10.06.2018.Дани вишње, Васиљ,
23.06.2018.Фестивал фолклора.

7.

40/20

6/6/6

01.07.2018.Фестивал фолклора Читлук
14.07.2018 Етно село Срна-знање
имање
18.07.2018 ФКМС
21.07.2018 Кадибогаз
25.07.2018 Шареница-Бабин зуб
29.07.2018Фестивал фолклора Драинац
30.07.2018 Фестивал фолклора
Драинац

7

8.

20/20

4/4

6

01.08.2018 Црни врх смотра
06.08.2018 Дан рудара Подвис
08.08.2018 Дан бораца Караџин
24.08.2018 Фестивал фолклора
Преконога
25.08.2018 Фестивал фолклора Соко
бања
28.08.2018 Јаловик извор

9.

40/20

7/7

1

18.09.2018 Међународни фестивал
фолклора Неосмармарас Грчка

10.

40/20

8/5

2

11.10.2018 Геронтолошки центар
Књажевац
13.10.2018 Шипуријада Ново корито

11.

40/20/20

9/9/9

1

23.11.2018 Јесењи концерт Дом
културе

12.

40/20/20

9/9/6

1

08.12.2018 Шипово Република Српска

УКУПНО:

65 просек

208

29

8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛИЦЕ МОДЕРНОГ БАЛЕТА РИТМИКЕ И ДЕНСА
ДОМА КУЛТУРЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. год

Месеци

Број
полазника

Број
проба

Број
наступа

1.

/

/

/

/

2.

67

8

/

/

3.

67

12

/

/

4.

69

13

1

28.04.2018 Такмичење Власотинце

5.

66

10

/

/

16

Датум и место наступа

6.

66

15

2

16.06.2018 Такмичење Ниш
23.06.2018 Такмичење Бела
Паланка

7.

63

15

1

21.07.2018 Наступ

8.

/

/

/

/

9.

68

10

1

15.09.2018 Хуманитарни концерт

10.

64

12

2

07.10.2018 Такмичење Параћин
29.10.2018 Наступ Дом културе

11.

64

10

/

/

12.

71

15

2

15.12.2018 Новогодишњи вашар
25.12.2018 Новогодишњи концерт

УКУПНО

9.

8

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДОГАЂАЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОМА КУЛТУРЕ У 2018. ГОД.

- Концерт Нина Бадрић
-Филм Јужни ветар
-Концерт Константин Костјуков
-Представа Трансилванија
-Представа Вечера будала
-Представа Шупљи камен
-ПРКОС
-57.ФКМС
-Међународни концерт фолклора
-Концерт ансамбла КОЛО
-Позориште за децу Чувари природе чисте
-Новогодишњи спектакл за децу
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10.

Хор Дома културе ,,Св.Краљ Стефан Дечански

Камерни хор “Св Краљ Стефан Дечански“, у 2018.години радио је континуирано, са паузом
у августу месецу 2018. године.
Хор одржава пробе три пута недељно у трајању од два сата.
Јануара месеца хор је наступио на Свечаној Светосавској академији.
Фебруара месеца хор је отворио изложбу слика у галерији Дома културе.
У мају месецу хор је наступио на свечаној академији коју је организовала Књажевачка
гимназија, и насупа на отварању Свечане академије за дан општине.
Септембра месеца хор наступа на отварању изложбе.
Хор такође септембра месеца наступа у цркви Пресвете Богородице у Зајечару.
У децембру хор је имао три наступа и то у Неготину на Светском Дану хорског певања, у
Позоришту Зоран Радмиловић у Зајечару и у Галерији Дома културе у Књажевцу на отварању
изложбе слика Милоша Шобајића.

III

СТЕПЕН ИЗВРШЕЊА ПЛАНОВА

Када посматрамо професионалне и аматерске активности и њихово остварење можемо
консатовати да је план рада вишеструко премашен код готово свих активности. То се може видети
из следећег прегледа:

ПЛАНИРАНО
ОСТВАРЕНО
50 филмова
17 филма у 87 пројекција
10 позоришних представа за одрасле 13 позоришних представа за одр.
10 професионалних програма за
децу
11 професионалних дечијих представа
5 аматерске школске представе
20 музички програми
25 музичких програма
1 програм озбиљне музике
1 програм озбиљне музике
1 Општинско такмичење рецитатора
1 Окружно такмичење рецитатора
Програм за дан Општине
Програм за дан Општине
12 ликовних изложби
11 ликовних изложби-професион.
2 комерцијални програм
20 музичких програма
40 музичких програма
Програм за нову годину
1 Програм за нову годину
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Поред програма приказаних у овој табели, било је и других програма у Дому културе, на
другим местима у граду, као и на гостовањима. Дом културе технички је помогао и многе друге
културне и спортске програме, што се види из прегледа активности по месецима и врстама
активности у првом делу прегледа.

IV

ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ УЛАГАЊА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

У току 2018.године средства су улагана у следеће програмске активности:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
1.Приказивање филмова (исплате дистрибутерима)

УЛОЖЕНА
СРЕДСТВА
554.950,00

2.Позоришне и друге представе,

2.580.260,00

3.Одржавање концерата

1.320.473,00

4.Рад хора „ Свети Стефан Краљ Дечански“( исплате диригенту )

120.000,00

5. Трошкови путовања учесника програма(фолклор,денс,хор) аутобус.

712.952,00

6. Штампање каталога,плаката и позивница

111.444,00

УКУПНА УЛАГАЊА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

V

5.400.079,00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОСТВАРЕЊА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
Пренето из 2017 године: 21.196,41
Р.бр.

1.
2.
3.
4.

СТРУКТУРА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Приходи од продаје робе у бифеу
Приходи од давања у закуп простора
Приходи од програма-улазнице
Приход по пресуди бр 78/16
УКУПНО ОСТВАРЕНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
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ИЗНОС

615.474,00
65.130,00
1.065.041,00
150.199,00
1.895.844,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УТРОШКА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ВРСТА ТРОШКОВА

413

поклони за децу запослених

9.000,00

421
422
423
426
482
523

стални трошкови
трошкови путовања
услуге по уговору
материјал
остали порези и таксе
залихе робе за даљу продају
УКУПНО

60.263,45
194.334,41
654.543,06
181.795,16
1.200,00
602.781,79
1.703.917,87

VI

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ

Што се одржавања објекта и опреме тиче, чињени су велики напори запослених и уложена
знатна средства како би се објекат и опрема довели на виши ниво употребне вредности. Део
средстава уложен је из сопствених прихода , а већи део из буџета .
Од већих финансијских издвајања за текуће поправке и одржавање опреме можемо
поменути следеће:
Миксета 210.000,00
Микрофон 19.000,00
Појачало 119.880,00
Појачало 48.000,00
Бас кутија 61.000,00
Озвучење за плесну школу 19.940,00
Против пожарне мердевине 87.000,00
Телескопске куле за расвету 246.000,00
Гарнитура зебра завеса са алуминијумским механизмом 99.500,00
Ледомат 66.600,00
Столица шкољка 12 ком 69.120,00
Канцеларијски сто 43.200,00
Барски сто 20 ком 384.000,00
Клима уређај 132.000,00
Икона 25.960,00
Штампач 17.240,00
Штампач 11.990,00
Комјутер 32.990,00
Видео надзор 174.700,80
Замена оштећених кровних олучних вертикала 263.900,00
Замена светлосних купола изнад бине 235.600,00
Ове године вредност инвестиционог одржавања објекта и опреме износи 2.367.620,80
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VII СТЕПЕН ОСТВАРЕЊА БУЏЕТА

Позиција

одобрено

остварено

проценат
извршења

411 Плате и додаци
запослених
412 Социјални доприноси
414 Социјална давања
запосленима
421 стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и
одржавање
426 Материјал
465 Остале дотације и
трансвери
482 Порези, обавезне таксе
512 Машине и опрема
515 Нематеријална имовина

7.823.818,00

5.773.187,33

73,79

1.329.094,00
217.754,00

1.033.400,51
217.753,19

77,75
100,00

6.620.000,00
60.000,00
5.610.000,00
5.597.573,00
1.986.088,00

6.083.705,11
55.177,13
5037.055,77
4.701.701,90
1.979.546,40

91,89
91,96
89,78
83,99
99,67

1.200.000,00
650.000,00

997.350,53
383.905,64

83,11
59,06

20.000,00
1.849.206,00
30.000,00

10.248,00
1.777.356,80
25.960,00

51,24
96,11
86,53

УКУПНО

32.993.533,00

28.076.348,31

85,10

VIII

ПРОБЛЕМИ У РАДУ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ЊИХОВО ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ

Дом културе Књажевац почео је са радом 1981 године, када је и постављен систем јављача
заштите од пожара.Обзиром да је од тада прошао дуги низ година, а такође је дошло и до
законских измена и нових законских обавеза у вези са заштитом од пожара неопходно је да се
што пре исти замене са новим адресибилним јављачима пожара.

Дом културе Књажевац
директор Драгана Јанковић
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ПРОГРАМ РАДА
ДОМА КУЛТУРЕ"КЊАЖЕВАЦ"
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Децембар 2019.

ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ
"КЊАЖЕВАЦ" СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА
2020.ГОДИНУ

УВОД
Овим Програмом утврђују се концепцијски оквири рада установе. Квалитет и
квантитет изведених програма из свих сегмента културе зависиће од прилива
средстава, како оних предвиђених буџетом тако и од прилива сопствених
средстава које остварујемо од продаје улазница, издавања простора, опреме и сл.

ПРОФИЛ УСТАНОВЕ
Дом културе Књажевац почео је са радом 1981. године основан од стране
општине Књажевац. Као инпозантна грађевина доминира центром Књажевца. У
грађевинском смислу то је грађевина са преко 3.000 м2 корисне површине. У Дому
културе постоје: велика позоришна сала са 490 места и ротационом позорницом,
одговарајућим гардеробама, мала сала са 160 места, друштвених клуб са 120, шах
сала са 60 места, велики хол који је уједно и велика галерија Дома културе и друге
помоћне просторије. Дом културе је од свог отварања до данас угостио многе
еминентне уметнике и уметничке групе из земље и иностранства. У простору Дома
културе смештена је Народна библиотека „Његош“. У оквиру Дома културе раде
многобројне аматерске секције.Налази се на адреси Бранка Радичевића бр.1.
Редовним функционисањем установе Дом културе доприноси подизању квалитета
културно-уметничког стваралаштва.
ДЕЛАТНОСТ ДОМА КУЛТУРЕ
Предмет пословања Дома културе чине следеће делатности:
- делатност приказивања кинематографских дела
- спортско и рекреативно образовање
- уметничко образовање
- остало образовање
- помоћне образовне делатности
- извођачка уметност
- друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
- уметничко стваралаштво
- рад уметничких установа
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- остале забавне и рекреативне делатности
Пословање Дома културе одвија се у складу са важећим прописима и
актима.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Укупно запошљених у Дому културе је 9 радника.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљеви и задаци Дома културе су:
-да остварује своју законом предвиђену функцију кроз поштовање
позитивних прописа, интерних аката и одлука органа управљања,
-да се у свом пословању прилагођава"захтевима времена"кроз сарадњу са
оснивачем и проширивањем веза са широм друштвеном заједницом,

-да одржава културне везе и врши културну размену са различитим
институцијама културе
(у општини, округу, републици па и изван граница наше земље),
-да обезбеди различите културне садржаје за различите"циљне групе
грађана" кроз реализацију једне, релативно стандардне, комбиноване
програмске концепције,
-да подстиче развој аматеризма кроз различите облике радних окупљања и
наступа,
-да пружа услуге различитим институцијама изван културе,
-да покуша повезивање са другим делатностима (нпр. са туризмом, малом
привредом и сл.)
-а један од најважнијих циљева је да врши културно образовну и пре свега
васпитну делатност младих људи.

МАРКЕТИНГ ДОМА КУЛТУРЕ

Средства пропаганде: сајт, друштвене мреже, медијска промоција путем
штампе.
Средства информисања данашњице је интернет, презентација путем сајта и
друштвених мрежа. Сајт Дома културе конципиран је тако да пружи све
потребне информације. Поред сајта ту је facebook страница Дома културе
који пружа корисницима све потребне информације о догађајима и
активностима Дома културе. Медијску промоцију на телевизији, радију и
путем штампе о раду установе и дешавању у установи.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
У складу са Законом општина Књажевац обезбеђује услове за несметано
функционисање установе чији је оснивач. Дом културе се финансира 100%
из буџета а остварује и сопоствене приходе.

ОБИМ АКТИВНОСТИ

Наставља се са радом секција које су почеле у предходном периоду, као и са
покретањем нових. Дом културе тренутно ради са три секције :
•Хор Свети Краљ Стефан Дечански
•Школа фолклора ,,Коло“
•Школа модерног балета, ритмике и денса ,,Honey“
Хор Дома културе броји око 30 чланова, школа фолклора око 80 чланова
подељених у три групе и школа модерног балета, ритмике и денса око 80 чланова
такође подељених у три групе.
У овој години планиран је одлазак секција на такмичење у иностранство.
Као и предходних година и ове године одржаће се регионална смотра
рецитатора.
Најмање једном месечно планирају се прејекције филмова за децу и одрасле.
Као и предходних година, Дом културе биће организатор Позоришне ревије
креативног осмишљавања света – ПРКОС -. Дом културе ће обезбедии средства за
трошкове смештаја и исхране за учеснике, селектора и чланове жирија, хонораре и
путне трошкове за чланове жирија и селектора, као и новчану награду за
победника овог такмичења.
У оквиру програма ,,Културно лето“ Дом културе ће обезбедити богат
културно уметнички програм за грађане општине Књажевац, на више локација.
2020.године Дом културе учествоваће у организацији манифестације ,,Србија
у ритму Европе“.
.
Јануара 2020. године, Дом културе ,,Књажевац“ расписаће конкурс за
ликовне изложбе, које ће бити излагане у великој галерији Дома културе, током
целе године.
Као програм који је заживео 2019.године, и показао се као веома креативан и
примамљив, и у 2020.години планиран је ликовни конкурс за децу предшколког
узрасата и ученике нижих разреда из Књажевца, на тему ,,Култура је љубав“, где
ће стручни жири одабрати најбоља 3 рада и наградити победнике.
И у 2020.години је планиран конкурс ,,Мали људи, велики глумци“, за децу
нижих разреда основних школа из Књажевц. Након селекције и такмичења
најбољих остварења, жири ће одабрати победничку представу, и избрати најбољег

глумца и глумицу из сваке представе. Победницима ће бити организован
једнодневни излет до Београда и посета дечијем позоришту.
Планирана је организација ликовне колоније ,,Под кровом Србије“. За
потребе колоније обезебеђују се материјал за рад, превоз уметника, исхрана и
преноћиште. Обавеза сваког уметника и учесника колоније је да остави два рада,
која остају у власништву Дома културе.
Дом културе ће традиционално организовати богат новогодишњи програм за
децу.
Још једна од активности које Дом културе поклања деци, је украшавање
новогодишње јелке на тргу, где ће учествовати сва креативна деца која направе
украсе, а за узврат добију симболичан поклон.
Током 2020.године у селима наше општине биће организован богат културно
уметнички програм, а све то под називом ,,Књажевачка плетеница“.
Предвиђено је 60 филмских пројекција уз приказивање око тридесетак
филмова у 3Д технологији, 8 позоришних представа, 6 дечијих бесплатних
представа, 10 изложби, 10 концерта.
Треће године за редом Дом културе је организатор међународне смотре
ветерана из пограничног дела републике Бугарске и Србије.
Већ десет година, у сарадњи са Студентским културним центром из Ниша.
Дом културе је суорганизатор интернационалне смотре фолклорних ансамбала из
целог света. .
Дом културе је отворен за сарадњу са свим установама културе у општини,
региону, Србији и изван граница наше земље

Дом културе је извршни организатор Фетивала културе младих Србије, у
оранизационом и техничком смислу, уз сву логистичку подршку.

МАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ

За 2020. годину предвиђена је и обнова и надоградња опреме Дома културе.
Планирана је адаптација ,,Мале сале“ Дома културе.

У овој години планирана опрема за секције Дома културе.
Планирана је набавка опреме за пројекцију филмова.
Планирана је сређивање позорнице у Великој сали.
.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

На основу висине средстава из буџета оснивача као и на основу сопствених
прихода Дом културе ће настојати да током целе године презентује што
квалитетнији програм: позоришни, ликовни, музички, филмски, књижевни,
дечији и др.
Број предвиђених програма:
Позоришне представе
Филмске пројекције
Музички програми
Дечији програми
Ликовне изложбе
Програм за дан општине
Позоришни Фестивал ,,ПРКОС“
,,Култура је љубав“
,,Мали људи, велики глумци“
Програм за новогодишње празнике
,,Србија у ритму Европе“

8
60
10
6 (х два приказа)
10
1
1
1
1
2
1

Заједно са другим установама културе, удружењима и Туристичком
организацијом, Дом културе обезбеђује културно уметнички програм, даје
логистичку подршку, врши озвучење за следеће манифестације:

Молитва под миџором
Караџин
Сабор на Кадибогазу
Тупижница-Дани јоргована
Сабор на Панаџур
Шипуријада
Звуци трубе са Тимока
Етно сусрети
Дани вишње-Васиљ
Дани вина из Џервина
Дан рудара-Подвис

`

Дани ораха,,Свекрвино око“-Витковац

УСЛУГЕ

Дом културе ће и у 2020. години пружити све услуге oрганизационе и
техничке свим заинтересованим корисницима на начин како је утврђено
нормативним актом а под дефинисаним условима, закуп простора, проценат од
продаје карата за програме које установа не откупљује или бесплатно одређеним
установама и организацијама као и за потребе оснивача.

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ДОМА
КУЛТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Као најзначајније догађаје, издвајамо:
,,Пркос“, манифестацију ,,Културно лето“, ликовни конкурс ,,Култура је љубав“,
конкурс ,,Мали људи, велики глумци“, ликовна колонија ,,Под кровом Србије“,
,,Србија у ритму Европе“...

ПРОФЕСИОНАЛНЕ И АМАТЕРСКЕ АКТИВНОСТИ
- Позоришне представе за одрасле
- Музички програми
- Дечије представе
- Међународни концерти фоклора
- Мајски празници
- Новогодишњи програм
- Млади људи, велики глумци
- Култура је љубав
- Културно лето
- ПРКОС
- Србија у ритму Европе

1.920.000,00
600.000,00
480,000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
1.000.000,00
600.000,00
600.000,00

_____________________________________________________________________
Укупно потребна средства за професионалне и амат.програме.......... 6.250.000,00
Образложење:

Средства за организовање програма ,,Мали људи, велики глумци“ и за програм
,,Култура је љубав“ обезбеђују се из буџета са позиције 423911 и позиције 423599
уз учешће из сопствених прихода са позиције 423712.
Дом културе ће у 2020. години бесплатно организовати шест професионалних
дечијих позоришних представа.
Због застарелости опреме Дом културе није у могућности да приказује филмове у
3Д
пројекцији па смо приморани да изнајмљујемо опрему за приказивање и филмове
по процентуалном систему.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ПРЕДВИЂЕНА ЗА РАД СЕКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ
- за рад хора (надокнада диригенту )
- за превоз чланова фолклора, денса и хора
- опрема за фолклор, денс и хор

150.000,00
800.000,00
200.000,00

____________________________________________________________________
Укупно потребна средства за рад секција..............................................1.150.000,00
Образложење:
Средства за исплату надокнаде диригенту обезбеђују се из буџета (са позиције
423911 остале опште услуге).
Средства за такмичење фолклора, хора и школе балета, ритмике и денса
обезбеђују се из буџета а односе се на превоз са позиције 423911.
Опрема за фолклор, денс и хор плаћа се са позиције материјал за посебне намене
426919 из буџета.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РАД ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ
За ове намене потребна су следећа средстава:
- трошкови смештаја и исхране,преноћиште
250.000,00
- материјал за рад ликовне колоније
120.000,00
- путни трошкови учесника
60.000,00
- урамљивање слика
70.000,00
___________________________________________________________________
Укупно потребно……………………………………………………………….. 500.000,00
Образложење:
Трошкови исхране, смештаја и преноћишта плаћају се конта 423621.
Материјал за рад ликовне колоније 426621.
Путни трошкови са конта 422121.
Урамљивање слика ће се платити са конта 423599.

У погледу обезбеђивања сопствених прихода у 2020. години а узимајући у
обзир искуства из ранијих година и остварених покушаја за обезбеђење истих
планира се следећа структура прихода укључујући и потенцијалне приходе.

Очекивани реално оствариви приходи: 2.100.000,00 дин.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА КУЛТУРЕ КЊАЖЕВАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Економска
клас.
411
412
413
421
422
423
424
425
426
465
482
512
523
Укупно:

Опис

Буџет СО

Плате и додаци
запос.
Социјални
доприноси
Накнаде у натури
Стални трошкови
Трошкови
путовања
Услуге по уговору
Специјализоване
усл.
Текуће попр.и
одрж.
Mатеријал
Остале дотац.и
трнс.
Порези и таксе
Машине и опрема
Роба за даљу
продају

6.096.600,00

Сопсветни
приходи

1.045.600,00

8.724.000,00
175.000,00

30.000,00
85.000,00
240.000,00

6.940.000,00
6.000.000,00

1.000.000,00
15.000,00

2.000.000,00
1.050.000,00
400.000,00

200.000,00

100.000,00
400.000,00

10.000,00
520.000,00

32.931.200,00

2.100.000,00

411 – плате и додаци запослених
412 – социјални доприноси на терет послодавца
414 –отпреминине и помоћи
416 – награде запосленима и остали посебни расходи
421 – стални трошкови (струја,вода, телефон, грејање, одвоз отпада, мобилни
телефон, осигурање зграде, осигурање радника, РТС)
422 – трошкови путовања (дневнице, путни трошкови)
425 – текућа поправке и одржавање (зграде, адаптација терасе Друштвеног
клуба, фарбање позорнице, одржавање опреме за саобраћај, одржавање
рачунарске опреме, опреме за културу)
426 – материјал (канцеларијски, материјал за хигијену, административни
материјал, уља и мазива, потрошни материјал, опрема за угоститељство,
електро материјал, алат и стручна литература)
482 – порези
423 – услуге по уговору (превоз, разне услуге у вези с пословањем, одржавање
рачунара, образовање запослених, остале стручне услуге, услуге медија, услуге
штампе, правне услуге, репрезентација, угоститељске услуге)
424 – услуге образовања, културе и спорта (аматерске и позоришне представе
за одрасле, музички програми, ликовне и фото изложбе, дечији програми,
филмске пројекције, србија у ритму европе, међународни концерти фолклора,
мајски празници,новогодишњи програм...)

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Програм рада Дома културе за 2020. годину рађен је према потребама а пре
свега према могућностима финансирања појединих активности, што из средстава
буџета општине као оснивача, што из средстава која је реално могуће остварити у
Дому културе.
Акценат је стављен на наставак рада секција које су у претходним годинама
започеле са радом, с тим што би се у овој години највећа пажња поклањала
повећању квалитета рада тих секција, као и отварању нових, што би допринело и
повећању културне образованости и активности већег броја пре свега школске
омладине.Тиме би се допринело већем општем образовању пре свега
(културолошком а и општем) свих грађана наше општине, што мислимо да је и
основни циљ постојања и рада ове установе.

Оваквим планирањем се настојало да Програм рада буде сачињен што је
могуће реалније, што значи да треба да буде остварив у високом проценту (ту се
пре свега мисли на остваривање сопствених прихода) а све у зависности од
расположивих финансијских средстава.
Дом културе ће у овој години настојати да се укључи у разне пројекте шире
друштвене заједнице из области културе чиме би се обезбедило пружање
квалитетнијих услуга грађанима и обезбедила допунска средства за обављање
основне делатности Дома културе.

Директор Дома културе
,,Књажевац“

Драгана Јанковић

______________________

