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Дом културе „Пиво Караматијевић“ је креатор и носилац најважнијих програма у 
области културног деловања на простору општине Прибој и као такав несумњиво је 
неопходан нашој средини. У том смислу задатак Дома културе је да подиже општи ниво 
културног миљеа у корист општег добра. Данас, Дом културе „Пиво Караматијевић“ је 
вишезначајна установа у делатности културе, са знатним просторним капацитетом, тако 
да је постао незаобилазно место у културном животу Прибојаца. 

Дом културе као установа поред реализације уобичајених програма има за циљ 
и унапређење културе у најширем смислу.  Основна улога ове установе је да поред 
традиционалних манифестација које кроз своје програме раде на очувању сопствених  
културних вредности, развија и презентује аматеризам, реализује и гостујуће програме 
како би се у нашој средини представили еминентни уметници из разних области 
стваралаштва. Установа је својим програмима окренута промоцији вредности отвореног 
друштва, сарадњи са локалним и националним уметницима и уметничким групама. 

Приоритет у планирању програма рада Дома културе „Пиво Караматијевић“ је да 
се омогући културни и друштвени напредак локалне, па и шире заједнице. 
Промовисањем истинских вредности, Дом културе својим радом треба да остави печат 
на друштвену и културну средину и на креирању посебног идентитета оних који живе у 
овом граду и његовој околини. Наш циљ као општинске установе јесте да и даље 
будемо незаобилазно место у културном животу свих грађана општине Прибој, посебно 
деце и младих, који ће своју креативност и таленте моћи да искажу у програмима и 
манифестацијама које негују њихово стваралаштво. Наш основни циљ јесте да сви 
грађани општине  ову Установу доживљавају  као своју, као место где могу задовољити 
своје културне потребе, а чија су врата за њих увек отворена и где су увек 
добродошли. 

У складу с наведеним, поред гостујућих програма, који су свакако неопходни, 
фокус рада Дома културе је на традиционалним фестивалима и манифестацијама: 



I.  Традиционални програми: 

 

a) 41. Лимске вечери дечје поезије  

б) 49. Општинска смотра у рецитовању 

в) 28. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва 

г) 10. Циклус Прибојски сликари 

д)       7. Фестивал Дани Данила Лазовића 

ђ)       47. Лимске вечери поезије 

 

 

a) 41. Лимске вечери дечје поезије  

 

Претходне године Лимске вечери дечје поезије обележиле су јубилеј, 40 година 
постојања манифестације која одаје признање дечјем песништву. Круну на овај јубилеј 
дало је штампање књиге под називом Захтевам у овом трену- Четрдесет годинла 
Лимских вечери дечје поезије од 18. до 40, коју смо штампали поводом јубилеја , а чију 
промоцију планирамо у 2019. години у оквиру Лимских вечери дечје поезије. Лимске 
вечери дечје поезије (ЛВДП) самим својим бројем- 40 (у којима је сконцентрисана и 
историја и култура и уметност) представљају вредност по себи јер оне не припадају 
само нама, оне су пре свега прилагођене бескрајно надареној деци, не само у Србији 
него и у Црној Гори, која су се уз висок степен едукације посветила поезији. Лимске 
вечери дечје поезије припадају и њиховој верној публици која је различитог узраста и 
која ужива присуствујући песничким програмима. Дом културе планира да настави 
традицију и да у 2019. години по 41. пут организује ову манифестацију. 

Суштину овог програма чини представљање најбољих песника основаца из Србије и 
Црне Горе јавности, а да би до тога дошло свему претходи Конкурс који се расписује у 
јануару. Од свих приспелих радова жири бира најведрију и најмаштовитију песму и 
одређује прво, друго и треће место. Сви одабрани песници учествују у завршној 
финалној вечери која се одржава у марту када читају своје песме пред публиком. 
Награде победницима обезбеђују Дом културе „Пиво Караматијевић“, „Просветни 
преглед“ из Београда, „Завод за уџбенике и наставна средства“ из Подгорице, „Змајеве 
дечје игре“ из Новог Сада и Основна школа „Вук Караџић “ из Прибоја. 

На ЛВДП традиционално борави и по један истакнути дечји песник, Гост песник. 
Како традиција налаже на финалној вечери у Великој сали Дома културе стихове ће 
говорити и Гост песник. 



Другог дана манифестације песнике ће угостити Основна школа „Вук Караџић“ где 
ће бити уприличен разговор и дружење са Гостом песником и свим финалистима 41. 
ЛВДП. 

 

б) 49. Општинска смотра у рецитовању 

  

 Жива песничка реч афирмише личност деце и младих и доприноси већем општем 
нивоу њихове културе и очувању чистоте изговорене речи у духу књижевног говорног 
језика. Општинска смотра у рецитовању подстиче и развија склоности и способности 
све, а посебно талентоване деце и младих у сценском говору и уметничком тумачењу 
интерпретације текста песме. Рецитатори са ове смотре били су више пута победници 
републичких и регионалних смотри па је у плану да се Општинска смотра рецитатора 
организује по 49. пут у марту 2019. године. 
 
 Такмичење организује Дом културе за ученике основних и средњих школа са 
територије општине Прибој, а учесници се надмећу у три категорије. Прво наступају 
ученици од првог до четвртог разреда (млађа узрасна група), а потом своје 
рецитаторске способности показују ђаци од петог до осмог разреда (средњи узраст) и 
на крају средњошколци (старији узраст). Селектор смотре бира по двоје најбољих да 
представљају Прибој у Косјерићу на окружној смотри рецитатора. 

 

в) 28. Међурепублички фестивал дечјег драмског 
стваралаштва 

 

Овај фестивал има за циљ да допринесе унапређењу позоришне културе деце и 
њиховог свеукупног литерарно- сценског стваралаштва са подручја Златиборског 
округа и северне Црне Горе. Међурепубличка смотра дечјег драмског стваралаштва 
окупља најбоља дечја позоришна остварења Златиборског округа и подручја северне 
Црне Горе. У току 27 година постојања овог фестивала као учесници наступили су 
дечји позоришни ансамбли из Пријепоља, Ужица, Чајетине, Бајине Баште, Бијелог 
Поља, Нове Вароши, Сјенице, Прибоја, Рожаја, Пљеваља, Мојковца, Берана, Ариља 
и Плава, а у плану је да се неговање дечјег позоришног стваралаштва настави и у 
2019. години. 

Фестивал прати стручни селектор којег именује Савез аматера Србије са 
задатком да, након одгледаних представа, прогласи најбоље остварење Фестивала и да 
одабере представу са подручја Златиборског округа за Републички фестивал. 
Досадашње искуство показује да се на овим просторима праве добре представе са 
дечјим позоришним ансамблима па се сваке године по једна представа са 
Фестивала у Прибоју уврштава у званичан програм Репубичког фестивала. 



На овом фестивалу, који је планиран да се одржи у јуну, учествоваће шест 
представа са простора Златиборског округа и севера Црне Горе и сваког дана би се на  
сцени Дома културе играле по две представе. Задатак стручног селектора фестивала у 
Прибоју је да након одгледане представе, води разговоре са главним протагонистима 
са циљем да им помогне у даљем естетском усавршавању представа. Поред прве 
награде која обезбеђује учешће на Републичком фестивалу 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. 

Смотру дечјег драмског стваралаштва прати и омладински жири Канцеларије за 
младе Прибој који након сваке одгледане представе додељује диплому за најбољу 
женску и мушку улогу. 

 

г)  10. Циклус прибојски сликари 

  

Фокус овог програма Дома културе је на остваривању самосталне изложбе 
ликовних уметника из локалне заједнице. На овај начин Дом културе скреће пажњу 
широј јавности на аматерску ликовну сцену коју треба неговати и пружати јој овакве 
прилике да се представи широј публици. Кроз овај циклус публици у Прибоју 
представили су се Дана Лончаревић, Мехмед Хаџифејзовић, Дејан Пузовић, Синиша 
Павловић, Милана Мила Мојићевић, Емина Фазлић, Немања Ђуровић, Сара Обрадовић, 
Мила Омерагић Џановић. 

И у 2019. години у плану је да се настави са Циклусом прибојски сликари, када 
ће бити представљен још један сликар из локалне заједнице, а за потребе изложбе Дом 
културе ће публиковати и каталог. 

 

д)       7. Фестивал Дани Данила Лазовића 

 

 Овим фестивалом Прибој слави име и чува успомену на великог глумца Данила 
Лазовића и тако даје шансу младим уметницима да покажу свој таленат, па морамо 
рећи да је овај фестивал вредан велике пажње. Бројни студенти који су били наши 
такмичари у говорењу поезије нижу успехе на телевизији, филму, позоришту.  
Захваљујући програмима овог фестивала прибојска публика може да види многе 
позоришне представе из различитих позоришта широм земље и да ужива у умећу 
највећих глумачких имена наше земље. Фестивал Дани Данила Лазовића постоји од 
2013. године, организује се почетком новембра, а у плану је да се по седми пут одржи 
и 2019. године. Оснивачи фестивала су Дом културе „Пиво Караматијевић“ и Завичајни 
музеј, а под покровитељством Општине Прибој. 



Фестивал се сваке године отвара изложбом различитих материјала из 
професионалног и приватног живота Данила Лазовића. И на следећем фестивалу 
посебна пажња ће се посветити програмским садржајима како би били што 
комплекснији. Дани Данила Лазовића трајаће четири дана и за то време плејада 
глумаца смењиваће се на сцени Дома културе, играће се представе за децу и одрасле, 
говориће се поезија, представљаће се младе наде српског глумишта. Ипак централни 
део програма чини такмичење у говорењу поезије. 

Фестивал Дани Данила Лазовића упутиће позиве Академијама уметности и 
уметничким факултетима за учешће на фестивалу. Сваку Академију или уметнички 
факултет може представљати искључиво један студент. Студенте оцењује петочлани 
жири јавним оцењивањем. Победнику припада Повеља Данило Лазовић и новчана 
награда. Поред такмичара, традиционално, на завршној вечери кратким програмом 
представља се Гост глумац, на претходном фестивалу то је била Радмила Живковић, 
првакиња драме Народног позоришта. Такође на Такмичарској вечери наступиће и 
Музички гост фестивала. 

На овом завршном програму Дана Данила Лазовића традиционално се представи 
и победник Интернет конкурса у говорењу поезије. Реч је о Конкурсу на којем могу да 
учествују сви они који воле да говоре поезију, а старији су од 15 година. Овај конкурс 
је настао с идејом да се афирмише говорење поезије међу широм популацијом, а 
интересовање љубитеља поезије је сваке године све веће. Због тога је овај конкурс 
постао традиционални сегмент Фестивала и у плану је да се и у наредној години 
настави с том праксом. Победник ће бити награђен новчаном наградом и учешћем на 
фестивалу, у ревијалном делу програма. 

 

ђ)       47. Лимске вечери поезије 

 

 Лимске вечери поезије без сумње су jедан од најзначајнијих културних 
догађаја Прибоја. Оне то јесу и када се сажмe четрдест и шест досад одржаних 
манифестација, али и када се посматрају као догађај у једногодишњој културној 
карти Прибоја. Дом културе планира да настави са реализацијом ове манифестације 
и у предстојећој години. 

Манифестација има за циљ да подстиче и афирмише литерарно стваралаштво 
песника средњоишколског узраста, али овај програм није само афирмација одређене 
уметности него нас васпитава и приближава лепом. Дакле, овај програм је на 
племенитом културном задатку са драгоценим утицајем на локални простор и на 
простор Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Захваљујући Лимским вечерима 
поезије Прибој је упознао и непосредно слушао поетска казивања Десанке 
Максимовић, Блажа Конеског, Јуре Каштелана, Ћамила Сијарића, Душана Костића, 
Матеје Бора, Ференце Фехера, Васка Попе и многих других песника. 



Завршни програми 47. Лимских вечери поезије одржаће се у Прибоју у 
децембру месецу 2019. године. Конкурс се односи на простор Србије, Црне Горе и Босне 
и Херцеговине, а право учешћа на њему имају песници средњошколци који своје 
радове (циклус од пет необјављених песама) шаљу под шифром. На завршној вечери 
манифестације публици ће се представити они које је жири одабрао за најбоље. 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. 

Иако је на овој манифестацији поезија у средишту пажње у програму учествују и 
бројни истакнути музичари и глумци из наше земље. За ову манифестацију штампају се 
и Лимске песничке новине, као специјално гласило манифестације. 

 

II.  Остали програми 

 

а) Прибојско културно лето   

б) Аматерска позоришна делатност  

в) Градски биоскоп  

г) Издавачка делатност 

д) Промоције књига и књижевне вечери 

ђ) Музичко-сценска делатност 

е) Ликовна уметност- изложбена делатност 

ж) Свечане академије поводом обележавања значајних датума 

  

 

 

 



а) Прибојско културно лето   

 

 Програм Културног лета реализује се у сарадњи са Завичајним музејом, а 
подразумева приказивање разноврсних садржаја из области културе и забаве који су 
прилагођени свим генерацијама и узрастима.  У плану је да се креирају разноврсни 
програми, који ће обухватити музичку, филмску, позоришну, књижевну и сликарску 
уметност. Традиционални сегмент Културног лета је изложба која носи назив Штрека. 
Ликовни радови наших суграђана биће изложени на пешачкој стази изграђеној на 
укинутој прузи Прибој-Сарајево и у градском парку у новом делу града. Штреком Дом 
културе ликовну уметност износи ван зидова установе и иде корак ближе публици јер 
се ликовни радови излажу у шетачким зонама. 

 У току летњих месеци планира се и низ представа, концерата, књижевних 
вечери. За најмлађе суграђане биће приређене позоришне представе и креативне 
радионице. 

 

б) Аматерска позоришна делатност  

 

У току 2019. године треба наставити размену програма са другим градовима у 
Србији и презентацију прибојских аматерских позоришних стваралаца у другим 
срединама. Дом културе остаје отворен да угости аматерске ансамбле других установа 
културе из Србије и региона. У тoм циљу предузеће се кoраци ка умрежавању и 
контактирању са свим заинтересованим позоришним трупама.  У наредној години 
предвиђено је освежење позоришног репертоара са две премијерне представе – једна 
за вечерњу сцену, а друга за дечју. 

Аматерска позоришна делатност у Прибоју функционише од 1974. године и од 
квалитету рада сведоче многобојна признања и награде које је освојила. План је да се 
и у 2019. години настави са припремом нових представа, с не мање запаженим 
резултатима.  

Аматерским позоришним делатностима у Прибоју не баве се само одрасли већ и 
деца у оквиру Мале позоришне радионице Дома културе. План је да и дечији ансамбл 
изведе нову представу у 2019. години с којом ће наступити на Међурепубличком 
фестивалу дечјег драмског стваралаштва и гостоваће у суседним градовима. 

 

 

 

 



в) Градски биоскоп  

 

 У плану Дома културе је да градски биоскоп и даље буде место где се могу 
видети најбољи филмови домаће и стране продукције. Пројекције филмова зависе од 
понуде дистрибутера, а надамо се да је то неколико пројекција месечно. Дом културе 
ће наставити с пројекцијом филмова различите тематске садржине, 3D и дигиталне 
пројекције обављаће се преко путујућих дистрибутерских активности, јер биоскоп не 
поседује дигиталну опрему. У зависности од домаће продукције биће приказане и 
премијере домаћих остварења. 

 
г) Издавачка делатност 

 

 Овај део делатности је од изузетног значаја за афирмацију стваралаца са наших 
простора, али и за очување и презентацију културних вредности које негује Дом 
културе. Нејвећим делом издаваштво Дома културе фокусирано је на поезију. У 
наредној години планира се штампање збирке поезије победника 46.  Лимских вечери 
поезије. Дом културе као издавач, биће отворен за сваку врсту сарадње са ауторима са 
ових простора. Издавачка делатност биће приказана на сајму књига у Београду на 
штанду Удружених издавача Златиборског округа и на Сајму књига у Ужицу. 

 

д) Промоције књига и књижевне вечери 

 

У 2019. години планирани су књижевни сусрети на којима ће публика имати 
прилику да се упозна са истакнутим књижевницима и добитницима престижних награда 
у области књижевности уз стручне коментаре уважених књижевних критичарa. 
Угостићемо и значајне дечје писце и омогућити да се деца друже са њима. 
Организоваће се књижевни сусрети са угледним песницима, као и промоција 
завичајних песника, а  све у циљу да поезију приближимо читалачкој публици.  

Дом културе „Пиво Караматијевић“ у 2019. 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. 

Активну сарадњу Дом културе ће остваривари и са другим установама културе, 
библиотеком, школама, предшколском установом, и свим другим субјектима на 
територији наше општине. 

 



ђ) Музичко-сценска делатност 

 

Дом културе је организатор и домаћин и музичких манифестација, те ће и у 
наредној години бити логистичка подршка многим музичким групама, фолклорним 
ансамблима, плесним школама и хоровима у организовању њихових програма. Понуда 
музичког програма биће обогаћена и гостовањем истакнутих имена из ове области 
културе, али и кроз подршку аматерима музичарима и младим талентима. Посебна 
пажња биће усмерана на планирање концерата намењених деци. 

 

е) Ликовна уметност- изложбена делатност 

 

 У плану је да у току 2019. године у галеријском простору Дома културе увек буде нека 
поставка, или самосталног уметника или као пратећи део неког другог програма. У Малој сали 
Дома културе, која се користи као изложбени простор, планирају се изложбе уметничких слика и 
фотографија прибојских уметника, али и колективне и самосталне изложбе стваралаца из околних 
градова. У летњем периоду изложбе ће бити организоване и ван Дома културе на различитим 
локацијама у граду. 

 Један од изложбених програма који се већ традиционално организује је МЕЂУНАРОДНА 
ПУТУЈУЋА ИЗЛОЖБА Арт [ ]KВАДРАТ ® / СРБИЈА. Реч је о међународној путујућој изложби која 
обилази више градова у Србији, а завршна је у Београду у АртЦентру. Специфичност ове изложбе 
је између осталог и у томе што се у сваком граду где је изложба  постављена, организује и гласање 
посетилаца за најбољи изложени рад. Гласови публике се сабирају и на крају се добија победник 
са највећим бројем гласова, свих градова.  

 

ж) Свечане академије поводом обележавања значајних датума 

 

 Дом културе има у плану да се у 2019. 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, на тај начин 
Дом културе даје себи задатак да очува и народно стваралаштво овог краја. Дом 
културе укључиће се у редовне годишње скупове којима се промовишу културна добра 
прибојског краја. 
 



 III. Пројекција приоритетних инвестиција 

 
Објекат Дома културе саграђен је 1959. године, а то је уједно и прва наменска 

зграда за културу изграђена у овом крају после Другог светског рата. Временом је 
кровни покривач оштећен и неопходно је извршити реконструкцију. Приликом већих 
падавина, обилнијих киша, дешава се да кров прокишњава и због тога је у плану Дома 
културе да се инвестира у обнову крова. Пошто је кров већ дотрајао његова замена 
омогућила би заштиту од даљег оштећења зграде Дома културе до које би могло доћи 
услед временских неприлика, заштиту од продора вода, такође омогућио би бољу 
топлотну изолацију и заштиту и од врућине и од хладноће. 

 
Једно од инвестиционих улагања у наредном периоду било би и инвестирање у 

замену фасадне столарије и фасаде на згради Дома културе. Због лоших изолационих 
својстава тренутне столарије зграда Дома културе је енергетски неефикасна тако да би 
замена дотрајалих прозора и врата омогућила уштеду енергије у дугорочном периоду и 
бољу енергетску ефикасност објекта. Због тога је Дом културе конкурисао на јавном 
позиву за доделу бесповратних средстава за суфинансирање израде техничке 
документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене. 

 
Првобитна намена зграде Дома културе није промењена, али је временом дошло 

до оштећења на згради, пропадања малтера и фасаде па би и реконструкција фасаде 
била потребна. 

 

IV. Органи и тела Дома културе 

  

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

 

 

Прибој,                                                                                                      Директор 

децембар 2018. године                                                                         Борка Пузовић 

 
 



                                ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2019. ГОДИНУ 
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Износ 

 
I 

 ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
 

 
14.751.659,00 

 
1 

 
7911111 

 
Средства за зараде и соц.давања  

 
5.429.659,00 

 
2 

 
7911112 

 
Средства за програме 

 
2.960.000,00 

 
3 

 
7911113 

Средства за материјалне трошкове  
4.364.000,00 

 
4 

 
7911114 

Средства за превоз радника  
48.000,00 

 
5 

 
7911115 

 
Средства за набавку опреме 

 
150.000,00 

 
6 

 
7911116 

 
Средства за оправке у згради дома кулуре 

 
1.800.000,00 

 
I I  

  
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 
700.000,00 

 
1 

 
742151 

 
Приходи од биоскопа 

 
150.000,00 

 
2 

 
742152 

 
Приходи од издавања озвучења  

 
225.000,00 

 
3 

 
742153 

 
Приходи од позоришта и приредби 

 
195.000,00 

 
4 

 
745151 

 
Мешовити и неодређени приходи 

 
130.000,00 

   
УКУПНИ  ПРИХОДИ 

 
15.451.659,00 

 
 
 
 
Прибој, новембар 2018.                                                                      ДИРЕКТОР 
                                                                                                           Борка Пузовић 
 



ПЛАН РАСХОДА
2019

ДОМ КУЛТУРЕ "ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ" ПРИБОЈ

Средства из Средства из Средства из осталих Укупно структура пројекција пројекција
буџета сопствених извора извора у % 2019 2020

РАСХОДИ

411000 ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( ЗАРАДЕ ) 4.219.898,00 0,00 0,00 4.219.898,00 32,88 4.346.494,94 4.476.889,79
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 755.362,00 0,00 0,00 755.362,00 4,54 778.022,86 801.363,55
413000 НАКНАДА У НАТУРИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ 48.000,00 50.000,00 0,00 98.000,00 0,59 100.940,00 103.968,20
416000 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.770.000,00 100.000,00 0,00 1.870.000,00 11,23 1.926.100,00 1.983.883,00
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 30.000,00 33.000,00 0,00 63.000,00 0,38 64.890,00 66.836,70
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2143000,00 125000,00 0,00 2.268.000,00 13,62 2.336.040,00 2.406.121,20
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 25000,00 0,00 25.000,00 0,15 25.750,00 26.522,50
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.200.000,00 100000,00 0,00 1.300.000,00 7,81 1.339.000,00 1.379.170,00
426000 МАТЕРИЈАЛ 125.000,00 125000,00 0,00 250.000,00 1,50 257.500,00 265.225,00
463000 НАМЕНСКИ  ТРАНСФЕРИ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,01 1.030,00 1.060,90
465000 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ 454.399,00 0,00 0,00 454.399,00 2,73 468.030,97 482.071,90
472000 АКАДЕМСКЕ НАГРАДЕ 0,00 25000,00 0,00 25.000,00 0,15 25.750,00 26.522,50
482000 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 295000,00 17000,00 0,00 312.000,00 1,87 321.360,00 331.000,80
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000,00 100000,00 0,00 250.000,00 1,50 257.500,00 265.225,00
511000 ПРЕОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 3,60 618.000,00 636.540,00

11.791.659,00 700.000,00 0,00 12.491.659,00 75,02 12.866.408,77 13.252.401,03

0002         ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОМ  И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.595.000,00 0,00 450000,00 2.045.000,00 12,28 2.106.350,00 2.169.540,50
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 930.000,00 0,00 450000,00 1.380.000,00 8,29 1.421.400,00 1.464.042,00
426000 МАТЕРИЈАЛ 435.000,00 0,00 300000,00 735.000,00 4,41 757.050,00 779.761,50

2.960.000,00 0,00 1200000,00 4.160.000,00 24,98 4.284.800,00 4.413.344,00

УКУПНИ РАСХОДИ 14.751.659,00 700.000,00 1.200.000,00 16.651.659,00 100,00 17.151.208,77 17.665.745,03

ДИРЕКТОР
ПРИБОЈ, новембар 2018 БОРКА ПУЗОВИЋ
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