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ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Шамац, април 2021.

Постојеће стање

Јавна установа „Центар за културу“ Шамац је централна институција културе шамачке
општине и њен задатак је да чува и његује традицију и културу свих народа који живе на
овом подручју и континуиранo ради на развоју културе и умјетности на подручју општине
Шамац.
Основну дјелатност Центар врши у оквиру: Дома културе у Шамцу, Дома културе
„Милан Јелић“ у Обудовцу, Дома културе у Црквини и Дома културе у Писарима. У
установи je запослено четворо радника: директор, референт за маркетинг и информисање,
референт за за културно-спортске манифестације и референт за послове рачуноводства.
Охрабрујућа је чињеница да се амбијент за културу и умјетност побољшава, и то
великим залагањем институција културе, удружења грађана, омладинских организација,
радника , те појединаца који дјелујући углавном на бази ентузијазма дају значајан
допринос у овој области.

Визија

Наша визија је колективизација свијести грађанства базирана на квалитету културних
вриједности и потицање грађанства на активније праћење али и укључивање и
судјеловање у развоју културе. Затим стварање оптималних услова за континуирано
презентовање квалитетних културних садржаја, повећање броја културних програма и
пројеката , пружање помоћи аматерском стваралаштву те реализација свих манифестација
значајних за општину Шамац.
Настојање „Центра за културу“ су потицање и промицање културе и умјетничког
изражавања, развој креативности и квалитетније комуникације, опште побољшање
квалитете живљења, потицање свијести о културном насљеђу, о умјетности, о екологији,
потицање на учење током цијелог живота, те на промицање културе ненасиља и
демократије. Богатим програмом желимо развијати културу различитости, али сачувати
локални тј. завичајни идентитет. Такође желимо да допринесемо развоју туризма уз
помоћ културе.

Истичемо да Установа у потпуности испуњава своје обавезе према Оснивачу, а према
томе и грађанима општине Шамац. Установа организује или подржава већину
манифестација које се налазе у годишњем календару културних дешавања.
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Планиране програмске активности
Наш циљ ће бити да одржимо континуитет редовних манифестација, али и да радимо
на обогаћењу културних догађаја.
Своје програмске садржаје Установа реализује кроз организацију манифестационих и
других програмских активности и планирамо их у складу са расположивим финансијским
средствима и кадровским могућностима.

Културне манифестације које планирамо у 2021-тој години су следеће:

Р.бр
Мјесец
1. ЈАНУАР

2.

ФЕБРУАР

3.

МАРТ

4.

АПРИЛ

5.

МАЈ

Активности:
1. Обиљежавање Дана Републике
2. Дочек Православне Нове године
3. Светосавска Академија
4. Светосавска бесједа
5. Годишња скупштина „Савовања“
1. Годишњи концерт КУД „Шамац“
2. Обиљежавање Дана борачке организације
3. Књижевно вече или изложба (галерија)
1. Позоришна представа
2. Кино пројекције
3. Изложба „Нови живот старог храста“
ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ:
1. Свечана сједница Скупштине општине
2. Изложба фотографија „Шамац кроз вријеме“(Галерија
„Стари сат“, Градски трг)
3. Предавање „Шамац кроз вријеме“ у сарадњи са Клубом
историчара Посавине
4. Међународна смотра фолклора
5. Општинско такмичење младих рецитатора
6. Улична трка
7. Књижевно вече (Савовање)

1. Изложба фотографија или слика (Галерија „Стари сат“)
2. Представа СШЦ“Никола Тесла“ Шамац
3. Дани школе - ОШ“Шамац“
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6.

ЈУН

7.

ЈУЛ

8.

АВГУСТ

9.

СЕПТЕМБАР

10.

ОКТОБАР

11.

НОВЕМБАР

4. Кино пројекције
5. Књижевно вече
књижевне сцене)
“ШАМАЧКО ЉЕТО“:

(промоција

актуелне

савремене

1. Сајам књига на отвореном
2. Изложба слика (Галерија „Стари сат“)
3. Књижевно вече (промоција актуелне савремене
књижевне сцене)
4. Општинско такмичење у лову рибе
удицом на пловак (СРД Шамац)
4. Игре без граница (Школа спорта „Растимо здраво“)
5. Мото скуп МК „Викинг“ Шамац
6. Кино пројекције
7. Видовданска академија кола српских сестра
„Косовка дјевојка“
1. Отворени турнир у одбојци на пијеску (Обудовац)
2. Концерт на Кеју
3. Фишијада на Кеју
4. Изложба фотографија (Галерија „Стари сат“)
5. Књижевно вече (промоција актуелне савремене
књижевне сцене)
6. Спуст ријеком Савом 2019.
7. Пројект „Кино на отвореном“
8. Промоција часописа „Срђанов венац“
1. Турнир у уличној кошарци „Streetball Šamac“
2. Котлићијада 2019.
3. Данска школа фудбала
4. Изложба слика (Галерија „Стари сат“)
5. Књижевно вече (промоција актуелне савремене
књижевне сцене)
1. Књижевни фестивал „Милица“ ( популаризација лика и
дјела супруге Иве Андрића, Милице Бабић, рођене у
Шамцу)
2. Књижевно вече - Удружење књижевника „Савовање“
3. Кино пројекције
4. Изложба слика (Галерија „Стари сат“)

1. Пројекција филмова
2. Интернационални концерт фолклора“Босиљковање“
3. Изложба слика или фотографија( Галерија „Стари сат“)
4. Књижевно вече (промоција актуелне савремене
књижевне сцене)
1. Позоришна представа СШЦ“Никола Тесла“
2. Промоција књиге или књижевно вече
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3. Књижевно вече (промоција актуелне савремене
књижевне сцене)
4. Кино пројекције
5. Изложба слика или фотографија ( Галерија „Стари сат“)

12.

ДЕЦЕМБАР

1. „Сајам меда, прехрамбених и традиционалних
производа“
2. “Зимска чаролија на ушћу“
3. Изложба слика или фотографија (Галерија „Стари сат“)
4. Књижевно вече (промоција актуелне савремене
књижевне сцене)

Образложење
Најзначајније манифестације које ћемо организовати у току године су:
•
•
•
•
•

Дан општине – 15. Април
Шамачко љето – 15. јуни до 15. Август
Књижевни фестивал „Милица“
Сајам меда прехрамбених и традиционалних производа – половина децембра
Зимска чаролија на ушћу – крајем године

Дан општине почиње са реализацијом у другој седмици априла. Тим поводом редовно
се одржава Свечана сједница Скупштине општине, а у оквиру које се, уз културноумјетнички програм, врши додјела награда и признања заслужним појединцима и
организацијама. Обзиром да је Свечана скупштина, због тренутне епидемиолошке
ситуације, отказана , Дан општине ће се одржати изложбом фотографија „Шамац кроз
вријеме“ и подјела награда и признања ће се организовати у Старом сату.
„Шамачко љето“ ће се ове године одржати четврти пут и надамо се да ће постати
традиција. Организује се у току два љетна мјесеца и у оквиру ње имамо десетак
манифестација које реализујемо, неке сами, али већину у сарадњи са удружењима грађана
са подручја општине. Најзначајније су Концерт на кеју, Спуст ријеком Савом, Мото
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журка , Котлићијада, Улична кошарка и сл. Циљ нам је да у току љетних мјесеци забавимо
грађанство и приуштимо им низ квалитетних културно-спортско-забавних садржаја, да
организујемо програм који ће бити доступан свим циљним скупинама.
Књижевни фестивал „Милица Бабић“ – мјесец септембар;
Популаризација лика и дјела Милице Бабић, прве костимографкиње у Народном
позоришту Београд и академске професорице као и супруге Иве Андрића која је рођена на
подручју општине Шамац. Предвиђена манифестација подразумијева вишедневни
културни садржај са акцентом на поље књижевности.
„Сајам меда, прехрамбених и традиционалних производа“ се на подручју општине
организује већ девет година и ми смо је преузели од Туристичке организације. У 2020-тој
години планирамо повећати број излагача и обогатити културно-забавни програм.
Претходне три године смо организовали манифестацију „Зимска чаролија на ушћу“,
тако планирамо и ове. У оквиру те манифестације смо успјели да анимирамо све школе и
већину удружења грађана са подручја општине да узму учешће у њој. Циљ нам је да
временски продужимо трајање ове манифестације, да пружимо квалитетнији програм и
боље услове за представљање наших удружења и привредника, и да на достојанствен и
забаван начин испратимо стару а дочекамо нову годину.
Поред поменутих, Установа ће, у зависности од финансијских, временских и
просторних услова организовати садржаје који су већ били заступљени у одређеној мјери,
а који нису од посебног значаја: Дане позоришта, смотре фолклора, смотре плесних
клубова, хорова и сл. Такође ћемо организовати и неке садржаје који нису обухваћени
планом као на примјер: хуманитарне концерте, изложбе, промоције књига и часописа,
приказивање филмова, годишњице рада културно-умјетничких друштава, удружења и
појединаца из области културе и сл.
Остале програмске активности чију реализацију Установа помаже током цијеле године
подразумјева различите облике организације или суорганизације, те одређене
манифестације и обиљежавања као што су: Дан републике, Свети Сава, Видовдан,
Шамачко прољеће, Слава општине и сл. Поред наведених, Установа пружа подршку у
организацији и других догађаја : скупштине, семинари, трибине, презентације, едукативне
радионоце, промоције, изложбе, представе итд.

Проблеми у раду
Одређена несигурност у финансирању и умањивање средстава за културу отежава нам
рад и нормално функционисање. Потребно је развијати алтернативне начине
финансирања. При томе првенствено мислимо на тражење програмских средстава тј.
аплицирање према фондовима министарстава, међународне заједнице и сл.
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Надамо се да ћемо оправдати улогу која нам је повјерена од стране Оснивача а на
задовољство наших корисника (грађана).)

План прихода и расхода за 2021. годину

Приходи (план за 2021.годину)

ДОТАЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА

85.000,00 КМ

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

15.000,00 КМ

ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

2.000,00 КМ

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА, СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМА

3.000,00 КМ
105.000,00 КМ

УКУПНО:

Планирање прихода у 2021.години представља реалан показатељ који је остварив а који је
сачињен на основу параметара из претходне године те плана проширења обима активности за
текућу годину. Приходи из Буџета општине Шамац у виду дотација за 2021. годину наведени су у
табели ( мјесечна дотација у износу од 7.080,00 км). Приходи од закупа непокретне имовине
односе се на домове културе и пословне просторе којим располаже Ј.У.“Центар за културу“
Шамац те су исти предмет закупа. Приходи од закупа покретне имовине односе се на сајамске
кућице које ће бити издаване поводом одређених манифестација у текућој години. Очекивани
приходи од донација, спонзорстава и реклама процијењени су сходно планираним
манифестацијама у текућој години на основу параметара и броја спонзора из претходне године.
*Приходи од улазница нису уврштени у табелу из разлога што евентуално нису оствариви због
настале епидемиолошке ситуације узроковане вирусом корона те због мјера које су на снази нису
дозвољена окупљања и концерти па самим тим и приходи по том основу су упитни.
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Расходи (план за 2021. Годину)
БРУТО ПЛАТЕ И ТОПЛИ ОБРОК

93.000,00 КМ

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
ТРОШКОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

1.000,00 КМ
1.050,00 КМ

ТРОШКОВИ ИНТЕРНЕТА И ТЕЛЕФОНА
ТРОШКОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА

1.100,00 КМ
500,00 КМ

ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
РАСХОДИ ПО УГОВОРУ О ДЈЕЛУ БРУТО

650,00 КМ
5.000,00 КМ

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
УКУПНО:

2.700,00 КМ
105.000,00 КМ

Трошкови везани за бруто плате и топли оброк за 2021.годину обухватају износ нето плате
и нето топлог оброка увећаних за износ пореза и доприноса, што у бруто трошковима представља
износ назначен у табели ( У обрачун су узети бруто показатељи за 4 радника на годишњем нивоу).
Трошкови материјала се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање чистоће и
сл. и представља реалну процјену. Трошкови Управног одбора обухватају бруто износ
(нето,порез,допринос) који је предвиђен за сазивање 3 (три) Управна одбора годишње. За
трошкове интернета и телефона узети су у обзир просјечни мјесечни параметри из претходне
године, односно збир мјесечних рачуна. Трошкови рачуноводствених услуга односе се на
контирање, утврђивање и израду завршног рачуна и трошкове Апифа. Трошкови комуналних
услуга односе се на плаћање одвоза смећа и паркинга на годишњем нивоу. Расходи по уговору о
дјелу се односе на уговоре који се склапају по потреби за манифестације које организује „Центар
за културу“ а највише за Зимску чаролију на ушћу и Шамачко љето, те Уговор о дјелу за физичко
лице чувања имовине током читаве године. Остали трошкови су везани за плаћања фактура и
обавеза за манифестација које организује „Центар за културу“ током читаве године као и неке
непредвиђене трошкове у току пословања.
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На састанку Управног одбора 15.4.2021. извјештај о раду је разматран и усвојен од стране
Управног одбора.

Шамац, април 2021.

в.д. директора ЈУ „Центар за културу“ Шамац
__________________________
Миланка Благојевић, професорка српског језика и књижевности
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