Предлог

Програм рада
Дома културе „Пиво Караматијевић“
за 2017. годину

Дом културе „Пиво Караматијевић“ је установа културе која на годишњем нивоу организује највећи број програма из области позоришног, ликовног, музичког, односно опште друштвеног и духовног живота општине Прибој.
Реч је о установи која је у низу претходних година организовала најважније
културне манифестације у општини Прибој, као и велики број других, нетрадиционалних, програма из области културе, које карактерише мултивалентност
тема и мотива. С обзиром на то да су планирани послови у претходној 2016.
години успешно спроведени у пракси, Дом културе „Пиво Караматијевић“ за
наступајућу годину има амбициозне планове.
У 2017. години Дом културе „Пиво Караматијевић“ планира да
прибојској публици на што бољи начин приближи разноврсне културне
садржаје, а нарочито младима који су будућност наше општине. У складу с тим
планира се одржавање традиционалних манифестација Лимских вечери дечје
поезије и Лимских вечери поезије, кроз које ће се пружити подршка у писању
поезије талентованим ученицима основних и средњих школа.
Посебан труд Дом културе уложиће приликом организовања традиционалних манифестација по којима је наша општина препознатљива у целој земљи, али у којем учешће узимају и представници из региона. Наша намера је да
организационе и креативне способности одржимо на високом нивоу и да тако
остваримо што бољу комуникацију с публиком.
Дом културе себи за задатак поставља очување културне баштине и културних навика суграђана, као и стално унапређење и осавремењавање програма
и манифестација у 2017. години. У складу с тим планирају се:
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I.

Традиционалне манифестације:

a)

39. Лимске вечери дечје поезије

б)

47. Општинска смотра у рецитовању

в)

26. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва

г)

8. Циклус Прибојски сликари

д)

5. Фестивал Дани Данила Лазовића

ђ)

45. Лимске вечери поезије

II.

Остали програми

а)

Културна баштина

б)

Издавачка делатност

в)

Промоције књига и књижевне вечери

г)

Аматерска позоришна делатност

д)

Градски биоскоп

ђ)

Музичко-сценска делатност

е)

Ликовна уметност- изложбена делатност

ж)

Прибојско културно лето

з)

Свечане академије поводом обележавања значајних датума

III.

Пројекција приоритетних инвестиција

IV.

Едукативно- пeдагошка улога, сарадња Дома културе с медијима

V.

Органи и тела Дома културе
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I. ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

a) 39. Лимске вечери дечје поезије
На први дан пролећа 1979. године одржане су прве Лимске вечери дечје
поезије, манифестација која ће добити традиционални каракрер. Дом културе
„Пиво Караматијевић“ кроз ову манифестацију негује дечје песништво и одаје
признање деци која пишу песме. Право учешћа имају ученици основних школа
од петог до осмог разреда из Србије и Црне Горе.
И у 2017. години Дом културе „Пиво Караматијевић“ планира да у
јануару распише конкурс за учешће на овој манифестацији. Жири има задатак
да одабере пет најбољих циклуса песама и да додели прву, другу и трећу
награду. Поред тога биће награђене и најмаштовитија и најведрија песма.
Награде победницима обезбеђују Дом културе „Пиво Караматијевић“,
„Просветни преглед“ из Београда, „Завод за уџбенике и наставна средства“ из
Подгорице, „Змајеве дечје игре“ из Новог Сада и Основна школа „Десанка
Максимовић“ из Прибоја.
Планирано је да Лимске вечери дечје поезије трају два дана, а на
финалној вечери стихове ће говорити награђени млади песници. Финални
наступи биће одржани у Великој сали Дома културе, а како традиција налаже на
на њој ће учествовати и Гост песник, један од водећих дечјих песника из наше
земље.
Учесници манифестације и њени гости ће током дводневног боравка
наступити и у једној од основних школа у Прибоју.

б) 47. Општинска смотра у рецитовању
Ово такмичење у лепом говорењу стихова је један од најстаријих
програма те врсте у Србији. На овој смотри ученици имају могућност да се
креативно испоље на пољу говора, јер их рецитовање наводи да интезивирају
своје мисли и емоције. Рецитатори са ове смотре били су више пута победници
републичких и регионалних смотри.
Дом културе „Пиво Караматијевић“ планира да и ове године у марту
месецу организује 47. Општинску смотру рецитатора. Према пропозицијама
право учешћа имају ученици основних и средњих школа са подручја општине
Прибој, који су у својим школама одабрани као најбољи. Такмичење се одвија у
три узрасне групе: млађој, средњој и старијој. Селектор смотре одабраће по двоје најбољих у свакој узрасној групи који ће представљати Прибој у Косјерићу на
окружној смотри рецитатора.
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в) 26. Међурепублички фестивал дечјег
драмског стваралаштва
У протеклих 25 година колико се одржава Међурепублички фестивал
дечјег драмског стваралаштва успео је да се истакне у свом културном окружењу по неговању позоришне уметности у унутрашњости Србије. Драмски
аматеризам младих суграђана стекао је симпатије како у својој средини, тако и
шире. Отуда и постојање традиционалног фестивала који подстиче младе да
активно учествују у позоришном свету. У плану Дома културе „Пиво Караматијевић“ је да и у 2017. години настави традицију и организује Међурепублички
фестивал дечјег драмског стваралаштва по 26. пут.
На овом фестивалу, који је планиран да се одржи у јуну, учествоваће
шест представа са простора Златиборског округа и севера Црне Горе. Идеја је да
се сваког дана изводе по две представе у Великој сали Дома културе, а исте ће
пратити селектор којег именује Савез аматера Србије из Београда. Селектор ће у
циљу естетског усавршавања представе након сваке одигране представе разговарати с главним актерима.
Представа која буде проглашена за најбољу у Златиборском округу стећи
ће право учешћа на Републичкој смотри дечјих позоришних представа. Награде
се додењују и за најбољу режију, сценографију, музику, костим, сценски говор,
као и за најбољу женску и мушку улогу и за најбољу епизодну женску и мушку
улогу. Награде и дипломе за учеснике обезбедиће Дом културе.
Фестивал поред селектора прати и Омладински жири који има задатак да
после сваке одигране представе прогласи најбољу женску и мушку улогу.
За потребе Фестивала штампаће се Билтен у којем ће бити наведене све
потребне информације о овој манифестацији.

в) 8. Циклус Прибојски сликари
Циклус Прибојски сликари има за циљ афирмацију сликара који стварају
у Прибоју, оних који својим делом обележавају ликовну сцену наше општине.
Први пут изложба је направљена 2007. године када је слике излагала Дана
Лончаревић. Наредне године организована је изложба слика Мехмеда Хаџифејзовића, 2009. године Дејана Пузовића, а 2010. слике је излагао Синиша Павловић. Суграђани су слике Милане Миле Мојићевић могли да виде 2012. године, а 2015. приређена је изложба слика Емине Фазлић. Претходне 2016. године слике је излагао Немања Ђуровић.
Као и претходних година у плану Дома културе „Пиво Караматијевић“ је
да и ове године да подршку прибојским сликарима и да у априлу месецу организује изложбу још једног прибојског сликара. За потребе изложбе публиковаће се каталог.
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г) 5. Фестивал дани Данила Лазовића
Организујући фестивал "Дани Данила Лазовића" Дом културе је себи
поставио циљ да очува сећање на доајена српског глумишта Данила Лазовића,
да афирмише говорење поезије међу студентима глуме Академија уметности,
али и да се грађанима Прибоја и региона представи нове културне садржаје.
Програм овог фестивала обогаћује се сваке године новим програмским садржајима, како би се задовољиле потребе што шире публике.
„Дани Данила Лазовића“ по први пут су одржани 2013. године и тада су
трајали два дана, а сада фестивал траје четири дана. Поред великог броја културних садржаја и програма овај фестивал има и такмичарски карактер. У такмичарском дану представљају се студенти глуме из земље и региона и надмећу се
у говорењу поезије.
План Дома културе је да настави у 2017. години с овим фестивалом, који
се традиционално организује у новембру месецу.
Један од програма је изложба докумената и фотографија из живота
Данила Лазовића, а поред тога публици се приказују филмови и представе у
којима је глумио овај наш глумац. Фестивал традиционално угошћава познате
глумце који су сарађивали с Данилом Лазовићем, који у оквиру програма Данилу у част говоре о њему. Овај програм осмишљен је као неформалније вече на
коме се говори поезија и разговара о нашем доајену.
На такмичарској вечери фестивала учествоваће будући глумци студенти
глуме Академија уметности и факултета драмских уметности из региона. који
ће се надметати у говорењу поезије. Јавним гласањем студенте ће оцењивати
жири састављен од истакнутих уметника и победнице прошлогодишњег Фестивала Дуње Стојановић.
Као и сваке године, фестивал “Дани Данила Лазовића” негује институцију “госта глумца” који учествује у програму фестивала. Прошле године Прибој је овим поводом посетила и увеличала велика српска глумица Горица
Поповић, глумица Атељеа 212 из Београда.
За потребе Фестивала биће расписан и Интернет конкурс у говорењу
поезије, како би се шира заједница укључила у мисију популаризовања читања
и говорења поезије. За победника Интернет конкурса и за победника фестивала
биће обезбеђене и награде. Фестивал прати и штампање Билтена.

д) 45. Лимске вечери поезије
Прве Лимске вечери поезије одржане су 1969. године и постају
манифестација по којој је Дом културе „Пиво Караматијевић“ препознатљив.
Реч је о фестивалу младих песника, једном од најстаријих тог типа. Његова
суштина је у промоцији и афирмацији песника и у пружању подршке младим
људима у свету поезије.
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Традиционални термин резервисан за Лимске вечери поезије је децембар
месец, када ће се по 45. пут одржати ова манифестација посвећена песницима
средњошколског узраста са простора Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.
План је да у септембру буде расписан Конкурс на који ће ученици слати по пет
песама под шифром, а жири ће одабрати пет најбољих циклуса чији ће аутори ,
млади песници, доћи у Прибој да се такмиче. Након разрешења шифри песници
ће бити позвани на завршни део манифестације, када ће бити представљени
прибојској публици.
Прва награда је као и претходних година штампање збирке поезије, а
жири ће прогласити и друго и треће место.
Лимске вечери поезије почињу програмом Портрет песника који се
одржава у библиотеци Машинско- електотехничке школе. Други дан Лимских
вечери поезије резервисан је за промоцију збирке песама прошлогодишњег
победника, а промоција ће се обавити у Свечаној сали Гиманазије. Истог дана у
вечерњим часовима је финално такмичење, када ће жири прогласити победника
и оне такмичаре којима је припало друго и треће место. Трећег дана учеснике
манифестације угостиће председник општине, а након тога планиран је обилазак једног од културноисторијских споменика нашег краја.
У основи Лимских вечери поезије јесу књижевни програми, али поред
тога публици ће бити представљени и бројни музички, сценски и изложбени
садржаји. Као и сваке претходне године Лимске вечери поезије прати издавање
Лимских песничких новина, посебног гласила ове манифестације.

II. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
a) Културна баштина
Културно наслеђе чини духовну и материјалну основу постојања једног
друштва и због тога је неопходно чувати своју културу. У циљу промоције
разноврсног културног наслеђа и указивања на важност његовог очувања Дом
културе „Пиво Караматијевић“ ће у 2017. години посебну пажњу усмерити на
афирмацију и очување културних корена овог краја.
Окружени смо изузетно вредним добрима и свако од њих има посебну
причу, која говори о нама и нашем друштву, али и велику културну и историјску вредност. Да бисмо сачували културна добра важна је улога сваког
појединца, а Дом културе даје себи за задатак да мотивише што више људи да
се укључе у редовне годишње скупове који ће промовисати културна добра
прибојског краја.
На сајту Дома културе објављиваће се текстови о значајној културној
баштини, о креативцима који своје идеје црпе из културног наслеђа, вредним
споменицима културе и свима онима који придају важност очувању културног
наслеђа.
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б) Издавачка делатност
У области издаваштва планирано је штампање збирке песама победника
44. Лимских вечери поезије. У складу с финансијским могућностима Дом културе ће издати, или помоћи при издавању, књига прибојских аутора. Издавачка
делатност биће приказана на сајму књига у Београду на штанду Удружених
издавача Златиборског округа и на Сајму књига у Ужицу.

в)

Промоције књига и књижевне вечери

Дом културе „Пиво Караматијевић“ у 2017. години промовисаће све
књиге којима буде издавач или суиздавач, а међу њима свакако и збирку поезије
прошлогодишњег победника Лимских вечери поезије. Промоција ове збирке
поред Прибоја обавиће се и у родном месту песника.
Намера Дома културе је да у току године организује и књижевне вечери
истакнутих књижевних стваралаца из Србије. Циљ ових вечери биће популарисање књиге и читања.
У циљу развоја критичко-уметничког односа према књизи код деце основношколског узраста Дом културе ће организовати вечери на којима ће деца да
читају литературу намењену њиховом узрасту, а након тога да цртежима
прикажу прочитано. Дом културе ће од свих тих радова направити изложбу.

г) Драмска уметност
Када погледамо уназад и Прибој кроз историју можемо да закључимо да
је наша општина, поред тога што је индустријска, једна јака културна средина с
великим смислом за неговањем позоришног аматеризма. Позоришни ентузијасти у Прибоју окупљају се од 1974. године у Аматрској позоришној сцени и
стварају изузетне представе, о чему сведоче многобројна признања и награде.
План је да се и у 2017. години настави пракса играња нових представа, с
не мање запаженим резултатима, тако да се очекује још један комад у извођењу
глумаца аматера из Прибоја. Аматерска позоришна сцена је у 2016. години
припремила представу Лаки комад, рађену по тексту Небојше Ромчевића, а у
режији Милорада Дамјановића. Планирано је учешће ове представе на Окружној смотри позоришта и гостовања у Србији и земљама из суседства.
Поред сцене за одрасле Дом културе негује и позориште за децу у оквиру
Мале позоришне радионице. План је да и дечији асамбл изведе нову представу у
2017. години с којом ће наступити на Међурепубличком фестивалу дечјег
драмског стваралаштва и гостоваће у суседним градовима. Представу ће
режирати Ибрахим Ћата Хасанагић.

7

д) Градски биоскоп
Пројекцијом филмова различите тематике и естетског квалитета Дом
културе одржаће традицију посета биоскопу. У биоскопу ће се приказивати и
нови 3D филмови, а у зависности од домаће продукције биће одржане
пројекције и премијере домаћих филмова.
Уговарање и приказивање филмова биће везано за државне прописе о
ауторским правима, уз бољу законску регулативу градски биоскоп ће и даље
бити место где се могу видети најбољи филмови.

ђ) Музичко-сценска делатност
Дом културе у 2017. години планира богат концертни програм, којим ће
покушати да задовољи различите музичке укусе. Поред озбиљне музике
публици ће бити представљена и културно-уметничка друштва, а планирано је
извођење и духовне музике.

е) Ликовна уметност- изложбена делатност
Представљањем ауторских изложби Дом културе настоји да подиже ниво
свести о ликовној уметности и гради критичко мишљење код грађана. У Малој
сали Дома културе, која се користи као изложбени простор, планирају се
изложбе уметничких слика и фотографија прибојских уметника, али и колективне и самосталне изложбе стваралаца из околних градова. Осим изложби у
простору Дома културе, планиране су изложбе ликовних радова и на различитим локацијама у гараду у летњем периоду.

ж) Прибојско културно лето
Прибојско културно лето организује се у сарадњи са Завичајним музејом
Прибој на више различитих локација у граду. У плану је да се креирају
разноврсни програми, који ће обухватити музичку, филмску, позоришну, књижевну и сликарску уметност. У оквиру ликовног програма Штрека на пешачкој
стази изграђеној на укинутој прузи Прибој-Сарајево и у градском парку у новом
делу града, биће организоване изложбе ликовних радова.
У плану је и разгледање археолошких локалитета и упознавање грађана с
налазиштима нашег краја, које ће се обавити у сарадњи са Завичајним музејом.
У амфитеатру Завичајног музеја биће приређивани концерти и позоришне
представе.
За најмлађе суграђане биће приређене позоришне представе и креативне
радионице, а одређени програми биће прилагођени особама с инвалидитетом.
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з) Свечане академије поводом обележавања значајних датума
Дом културе има у плану да се у 2017. години укључи у обележавање
значајних датума и празника општине Прибој. Кроз стручну, техничку и
програмску помоћ обележиће се сви значајнији датуми и празници у општини и
биће приређене свечане академије. Као и претходних година Дом културе даће
техничку помоћ приликом одржавања спортских програма и традиционалних
народних окупљања.

III. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
У претходном периоду у Дому културе извршена је реконструкција
мокрих чворова, као и грејања, а у Великој сали обновљен је централни део
пода. Извршено је пресвлачење столица новим платном.
Мала сала је такође реконструисана и сада има вишенаменску функцију
и користи се за изложбе, пријеме, књижевне вечери, свечана окупљања, конференције и скупштинска заседања.
Прошле године највише се радило на реновирању Велике сале Дома културе. Постављен је нови подни систем од смесе смоле и кварцног пуниоца. За
потпунији утисак, али и за практичније коришћење сале неопходно је довршити
реновирање пода. Наиме, до сада је одрађен само централни део сале, а у 2017.
години у плану је да се под реконструише између седишта.
Дом културе има у плану да у 2017. години изврши и обнову велике сцене, што се првенствено односи на замену пода на сцени.
У 2017. години планира се и замена фасаде и кровног покривача на
згради Дома културе „Пиво Караматијевић“. Објекат је изграђен 1969. године, а
то је уједно и прва наменска зграда за културу изграђена у овом крају после
Другог светског рата.

IV. ЕДУКАТИВНО-ПЕДАГОШКА УЛОГА, САРАДЊА ДОМА
КУЛТУРЕ И МЕДИЈА

Коз бројне програме- изложбе, промоције књига, музичке садржаје, предавања и информације, позоришну активност, посетиоци Дома културе моћи ће
да се упознају са различитим уметничким и научним садржајима. Сви програми
Дома културе имају широку публику, формиран је круг сталних посетилаца
заинтересованих за програме Дома културе.
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Посебна пажња биће усмерена на сарадњу с медијима- телевизија, радио
и штампа, што ће допринети популарисању наше средине/општине. У наступајућем периоду Дом културе има план да креира свој сајт како би побољшао
своје маркетиншке активности, а самим тим повећао број гледалаца програма.
На сајту ће бити објављиване све активности Дома културе, обавештења о
манифестацијама и њиховим актерима.
Што се тиче промотивних активности оне су у претходним годинама у
највећој мери обављане преко локалнх и државних медија и друштвених мрежа
што ће бити пракса и у 2017. години, али фокус ће се преместити на сајт Дома
културе. На тај начин грађани ће бити обавештени о плановима, активностима и
новинама у нашем раду.
Дом културе ће наставити да пружа стручну, информативну и другу
помоћ заинтересованим институцијама, колегама, ученицима и другим. У
оквиру свог едукативно-прдагошког рада Дом културе има неколико традицио налних програма чија циљна група су ученици, на овај начин и на обострано
задовољство нашли смо додирне тачке и интерес ученика и Дома културе, што
резултира значајним посетама програмима наше установе.

V. ОРГАНИ И ТЕЛА ДОМА КУЛТУРЕ

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

Прибој,

Директор

децембар 2016. године

Борка Пузовић
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Дом културе ,,Пиво Караматијевић”
Број: 06.12.2016. год.
Прибој
OПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДМЕТ: ПРЕДЛОГ ФИНАСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Дом културе је свој финасијски план за 2017. годину
базирао на основу пројектних и програмских активности које су
описане у програму рада за 2017. годину као и у складу са упуством
Oдељења за буџет и финансије општине Прибој.
Приходе Дома културе чине приходи добијени из буџета
општине и сопствени приходи. Из прихода општине се финансирају
зараде и друга давања запослених део материјалних трошкова и
програмске активност Дома. Средства предвиђена за ове намене су
средства планирана у складу са упуством Службе за финансије
општине.
Сопствени приходи Дома културе чине приходи од закупа
објекта, опреме, од продаје улазница и други приходи. Имајући у
виду да је законска обавеза, а и препорука да се средства од закупа
уплаћују на посебни рачун општине сопствена средства ће бити
знатно смањити у 2017 години. Код приказивања филмова и
позоришта приходи од продаје улазница су углавном приходи
продуцентских кућа.
Расходи Дома културе приказани у датој табели су расходи
који су усклађени са програмским активностима Дома. Планиране
зараде су у складу са упуством за израду буџета где су укључена и
смањења од 10 %на 465 и 3 % за одлазак радника у пензију на 414. У
2017. години планирани су и трошкови ангажовања радника по
привремено повременим пословима и уговорима о делу због одласка
радника у пензију, а немогућности пријема
и нормалног
функционисања Дом без ангажовања радника на тим местима
(кинооператера и радника у рачуноводству).
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Стални трошкови се односе пре свега на комуналне услуге на
које не можемо да утичемо, трошкове електичне енергије који ће се
знатно смањити због грејања, ту су и птт, интернет услуге и остали
стални трошкови.
Дом културе настоји да сваке године реновира по један део
објекта и тако смо успели да за четри године сачувамо објекат од
пропадања, па је и у 2017. планирана одређено одржавање и
реконструкција на конту 425.
У оквиру програма рада описане су програмске активности Дома
па су у складу са тим детаљно дати и расходи за сваку програмску
активност. Највише средстава је планирано за Дане Данила Лазовића
које и најдуже трају и програмски су најсадржајније. Средства
планирана на апропропр. 423 у оквиру програма су најзначајнија и
она се односе пре свега на хонораре чланова жирија свих програма,
госте глумце, песнике, смештај учесника, исхрана услуге рекламе
штампе и друге услуге везане за програме.
Специјализоване услуге на 422 су путни трошкови и дневнице
за учеснике програма (дневнице се исплаћују ученицима и
студентима јер они немају хонораре).
Материјал планиран у оквиру програма на 426 се односи на
материјал за културу пре свега за сценографију, плакати, билтени,
катаалози који прати програме, књиге итд.
У оквиру машина и опреме планиран је један део за озвучење и
набавку канцеларијске опреме.
Дом културе ће и у 2017. години настојати да све своје програме
успешно реализује и трудити се да они буду богатији и садржајнији.
Наравно да ћемо као и до сада све трошкове максимално
рационализовати и смањити. Предлог планираних финасијских
средстава односно буџета за 2017 годину је остао на нивоу
прошлогодишњег буџета без обзира на стопу раста од 2,8% и на тај
начин смо показали да смо приступили одговорно изради буџета.
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Економска
кафалиф.

Редни број

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2017 ГОДИНУ

ОПИС

Износ

ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I

10.300.000,00

1

7911111

Средства за зараде и соц.давања ,

4.991.467,00

2

7911112

Средства за програме
Средства за материјалне трошкове

3.940.933,00

3

7911113

577.600,00
Средства за превоз радника

4

7911114

5

7911115

Средства за набавку опреме

150.000,00

6

7911116

Средства за оправке у згради дома
кулуре

600.000,00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

677.000,00

II

40.000,00

1

742151

Приходи од биоскопа

150.000,00

2

742152

Приходи од издавања озвучења

227.000,00

3

742153

Приходи од позоришта и приредби

300.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ

Прибој, Децембар 2016

10.977.000,00

ДИРЕКТОР
Борка Пузовић
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Дом културе „Пиво Караматијевћ“
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 02-58
16. децембар 2016. године
ПРИБОЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Управни одбор Дома културе „Пиво Караматијевић“ Прибој на
седници одржаној 16. децембра 2016. године, на основу члана 26. Статута
поменуте установе културе разматрао је предлог Програма рада Дома културе
„Пиво Караматијевић“ за 2017. годину и предлог Финансиjског плана за
2017. годину и донео следећу

ОДЛУКУ
1. Прихвата се понуђени предлог Програм рада Дома културе
„Пиво Караматијевић“ за 2017. годину .
2. Прихвата се понуђени Финансиjски план Дома културе
„Пиво Караматијевић“ за 2017. годину.
3. Предлаже се надлежним органима Скупштине Општине Прибој
да усвоје документ из тачке 1. и тачке 2. ове Одлуке.
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