Буџетски корисник: Установа дом културе „Ивањица“
Извештај о наменском извршењу буџетских средстава за период
од 01.01. до 30.09.2022. године
На основу Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2022. годину
потписаног од стране начелнице општинске управе општине Ивањица усвојен је
финансијски план Установе Дом културе „Ивањица“ за 2022. годину у износу од
32.533.000,00 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-72/2022-01 од 13.01.2022. године, установи је одобрено 10.000,00 динара. Обавештењем о
одобреним средствима по ребалансу буџета број 400-52-1/2022-01 од 18.08.2022. године
установа је располагала средствима у износу од 39.688.000, динара, након чега је
председник општине Ивањица донео решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве број 400-7-27/2022-01 од 23.08.2022. године. Укупно одобрена финансијска
средства установе на дан 30.09.2022. године износе 40.187.000,00 динара.
Дом културе „Ивањица“ је установа која обавља делатност, односно послове којим
обезбеђује задовољавање потреба корисника на подручју општине Ивањица у области
културе. Делатност Дома културе је јавна.
План за ДЕВЕТ месеци у 2022.
динара, што је 64,86%.

години реализован је у износу од 26.064.187,24

План и извршење ПА 1201-001 Функционисање локалне установе културе
Укупна средства планирана за ову програмску активност у 2022. години су
22.374.000,00 динара и у целости представљају буџетска средства.
411-Плате, додаци и накнаде запосленим - Средства за исплату плата планирана
су на бази броја запослених у 2021. години у складу са за Законом о платама у државним
органима и јавним службама и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у јавним службама. Планирана маса за исплату плата у 2022. години је на
нивоу средстава која су планирана за исплату зарада за 2021. годину, увећана за планирано
повећање зарада од 7% почев од зараде за јануар 2022. године. За ову намену планирано је
11.071.000,00 динара, а извршено 7.119.473,00 динара до 30.09.2022. године.
412 - Социјални доприноси на терет послодавца - Планирана маса за исплату
социјалних доприноса су у износу од 1.788.000,00 динара, а извршено је до 30.09.2022.
године 1.149.793,00 динара
414 - Отпремнине и помоћи – планирана је исплата новчаних средстава за помоћи
у случају болести радника или смрти ужег члана породице у укупном износу од 230.000,00
динара. а извршено је до 30.09.2022. године 159.843,74 динара исплату помоћи при рођењу
детета за два радника и помоћ у медицинском лечењу једног радника.
415 - Накнаде за превоз - Маса средстава за исплату превоза на посао и са посла,
планирана је на бази броја радника који користе превоз и тренутне цене превозне карте.
Обрачун превоза је урађен по цени превозне карте, градског и међуградског превоза.
Износ планираних средстава за ову намену је 600.000,00 динара а извршено је до
30.09.2022. године 240.005,49 динара
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – Планирана је исплата
новчаних честитки за децу запослених поводом новогодишњих празника у износу од
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200.000,00 динара. а до 30.09.2022. године реализовано је 101.680,01 динара за исплату
јубиларне награде запосленом који је остварио 10 година радног стажа.
421 - Стални трошкови - У оквиру oве апропријације планирани су трошкови у
износу од 3.425.000,00 за исплату провизије у платном промету по тарифи Управе за
трезор као и трошкове електричне енергије, трошкове водовода и канализације, трошкове
телефона, интернета, поште, осигурања објекта, опреме и запослених. На овој
апропријацији планирани су трошкови који су фиксни и неопходни за функционисање
установе. Дом културе има грејање на електричну енергију. а извршено је до 30.09.2022.
године 2.112.000,09 динара
422 - Трошкови путовања. У оквиру oве апропријације планирани су трошкови у
износу од 125.000,00 из буџета. а извршено је до 30.09.2022. године 55.510,00 динара за
финансирање трошкова путовања (дневнице, превоза и смештаја на сл.путу).
423 - Услуге по уговору. У оквиру oве апропријације планирани су трошкови у
износу од 670.000,00 динара из буџета. Планирана је исплата услуга по уговору,
ангажовање лица по уговору о делу, услуге одржавања софтвера и рачунара, одржавања
сајта, котизације за семинаре, услуге штампе, услуге репрезентације и остале опште
услуге. а извршено је до 30.09.2022. године 265.492,85 динара
4251 - Tекуће поправке и одржавање објеката. Планирана су средства за замену и
поправку најхитниjих делова и остало одржавање на објекту у вредности од 660.000,00
динара из буџета. а извршено је до 30.09.2022. године 341.214,48 динара. Највећи део ових
расхода се односи на радове на водоводу и канализацији и замену сијалица у великој сали.
4252 – Текуће одржавање опреме. Планирана су средства у износу од 200.000,00
динара из буџета, а до 30.09.2022. године је реализовано 15.999,00 динара.
У одржавање опреме спадају: сервисирање и поправка сценске опреме, услуге
сервисирања ПП апарата, редовне контроле сервиса стабилног система за аутоматску
сигнализацију пожара, механичке поправке, поправке рачунарске опреме, уградне опреме
и остале поправке и одржавање административне опреме.
426 – Материјал. У оквиру ове групе планиран је канцеларијски материјал, стручна
литература, средства за хигијену и инвентар за хигијену, алат и инвентар и остали
материјал за посебне намене у вредности од 465.000,00 динара из буџета. а извршено је до
30.09.2022. године 221.901,64 динара
482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате. Планирани су порези и
таксе у вредности од 40.000,00 динара из буџета а до 30.09.2022. године није било
реализације на овој апропријацији.
5113 – Капитално одржавање зграда и објеката. У оквиру ове апропријације
планирана су средства у износу од 1.150.000,00 динара за послове реконструкције трга. До
30.09.2022. године није било реализације на овој апропријацији.
5114 – Пројектна документација. У оквиру реконструкције објекта пројектна
документација ће се посебно односити на реконструкцију грејног система, столарије,
плафона и крова објекта. Планирана средства у 2022. години за ову намену су 200.000,00
динара. а извршено је до 30.09.2022. године 90.000,00 динара за израду пројектне
документације за замену столарије на објекту.
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На групи 5122 – Машине и опрема. У оквиру економске класификације
планирана је набавка електронске опреме, опреме за културу, рачунари и канцеларијски
намештај. Укупна средства која су потребна за набавку ове опреме је 1.000.000,00 динара
из буџета. а извршено је до 30.09.2022. године 297.565,20 за замену тепиха, 165.600,00
динара за уградњу расвете и 3.790,00 динара за рачунарску опрему.

План и
стваралаштву

извршење

1201-0002

Подстицај

културном

и

уметничком

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од
4.305.000,00 и то у целости као буџетска средства. а извршено је до 30.09.2022. године
2.258.905,14 динара
-Услуге културе -планиранa средства за реализацију културних активности је
2.000.000,00 динара на терет буџета, а извршено је до 30.09.2022. године 1.373.072,63
динара. Овом периоду одржана су два концерта, два кабареа, једна монодрама и једно
књижевно вече. Такође, реализовано је осам биоскопских пројекција и плаћена је накнада
за пет цип и два исбн броја. Одражана је изложба ликовне уметности и одигране су по три
позоришне представе за децу и две за одрасле.
Закуп опреме (бина) – 150.000,00 динара. Средства су планирана за потребе
организације активности на градском тргу (концерт). а до 30.09.2022. године није било
реализације на овој апропријацији.
Књижевна делатност – планирано је 500.000,00 динара, а до 30.09.2022. године
извршено 288.720,00 динара, за штампу два издања установе „Жубори са Моравице“ и
„Пупољци“,збирке сатиричних прича 2Чинија смеха“, као и каталога и плаката
Дом културе дуже време има два веома популарна и садржајно значајна књижевна
конкурса: Конкурс за најлепшу љубавну песму и конкурс за најлепшу дечију песму.
Предвиђено је издавање (штампање) зборника „Жубори са Моравице“, издавање
збирке песама победника конкурса, издавање збирке дечијих песама „Пупољци“ и накнада
трошкова селектору за избор песама са промоцијом Зборника.
Планирано је једанаест локалних изложби. Средства су планирана за штампање
каталога, позивница, плаката и исплату накнаде трошкова уметницима који излажу слике.
Ликовна радионица ради са децом заинтересованом да стекну шира знања од знања са
редовне наставе ликовног васпитања у школама. У овој радионици шира знања стичу и
полазници који желе да конкуришу за упис на Ликовну академију. Иста остварују сарадњу
са ликовним радионицама широм Србије.
- Остале стручне услуге – 1.200.000,00 динара, а извршено је до 30.09.2022. године
469.707,89 динара за накнаду лицу које води градски хор за период од осам месеци и лицу
на пословима провере софтвера и хардвера техничке опреме, инсталирања и постављања
дигиталног гласила, дигитализације и промоције програма установе, за период од четири
месеца. Порет тога, реализовано је плаћање правном заступнику установе у судским
споровима у износу од 46.500,00 динара.
- Материјал за културу 35.000,00 динара. Планиран је износ од 35.000,00 из
буџета набавку пехара и награда за победнике конкурса у организацији установе. а до
30.09.2022. године реализовано је 3.661,02 динара за награде најуспешнијим рецитаторима.
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- Услуге рекламе и пропаганде и остале медијске услуге 100.000,00 динара.
Планиран је износ од 100.000,00 из буџета, за потребе рекламе и медијске подршке
културним догађајима планираним у 2022. години. До 30.09.2022. године извршено је
13.704,08 динара за рекламирање концерата.
- Трошкови репрезентације 300.000,00 динара. Планиран је износ од 300.000,00
из буџета за потребе трошкова репрезентације учесника културних програма у
организацији установе. а извршено је до 30.09.2022. године 63.539,52 динара
- Трошкови превоза 20.000,00 динара. Планиран је износ од 20.000,00 динара за
превоз уметничких дела који ће бити изложени у просторијама дома културе, а до
30.09.2022. године није било реализације на овој апропријацији.
У оквиру свог плана и програма рада, Дом културе Ивањица организује неколико сабора и
манифестација који су исказани кроз пројекте.
1201 - 4001 Сабор двојничара и старих инструмената Србије – Кушићи 2022
Више од 20 година у селу Кушићи одржава се једна од најзначајнијих
манифестација народног стваралаштва. Ова манифестација је проглашена од стране
удружења новинара Србије за једну од десет најзначајнијих у овој области.
Поред тога и Министарство културе финансира део ове манифестације. Сабор се
састоји од два дела. У првом наступају најбољи двојничари, у другом најбољи свирачи
старих инструмената. Сабор је такмичарског карактера, а жири је састављен од
етномузиколога и професора музичке културе. Посебан значај манифестацији даје све
вројније учешће младих такмичара из школе фруле и двојница. Према пропозицијама
сабора двојничар који три пута победи добија звање мајстора двојница. Сабор се одржава
28. јуна сваке године и има за циљ да од заборава сачува традиционалне старе инструменте
и изворно народно стваралаштво. Средства која су планирана за ову манифестацију
приказана су кроз пројекат у оквиру програма, која износе 259.000,00 динара. а до
30.09.2022. године је било реализовано 225.240,01 динара.
1201 - 4002 Сабор у Ковиљу 2022
- Сабор у Ковиљу: средства за ову манифестацију планирана 137.000,00 динара. а
до 30.09.2022. године реализовано је 136.600,00 динара на овом пројекту.
Поводом славе манастира Ковиље и поводом 700 година постојања ове светиње, 26.
јула, Дом културе Ивањица и Удружење изворних певачких група Стари влах организују
културно-уметнички програм где учествују изворне певачке групе ивањичког краја,
здравичари, фолклори, фрулаши, а сама манифестација није такмичарког карактера.
Културно-уметнички програм обавља се са циљем окупљања мештана и посетилаца из
других крајева ради очувања старих српских обичаја, саборовања на православне празнике
и посете светињи у Ковиљу. Сваке године све већи број посетилаца и туриста долазе у
Ковиље да посете српску светињу где је некад била прва манастирска школа у Србији и
уживају у старој изворној песми.
1201 - 4003 Фестивал српске изворне песме – Прилике 2022
Сабор „Српске српске изворне песме“– Прилике 2022. Планирана средства за ову
манифестацију у 2022. години су 862.000,00 динара из буџета. а а до 30.09.2022. године
реализовано је 790.000,00 динара на овом пројекту.
Фестивал српске изворне песме у Приликама окупља преко 70 изворних певачких
група из свих крајева Србије, Републике Српске и крајине у ц3иљу очувања изворне песме,
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традиције, изворног народног стваралаштва и културолошког идентитета Србије. Фестивал
почиње окупљањем и пријављивањем учесника у ОШ "Сретен Лазаревић" у Приликама,
дочеком гостију старим српским обичајем, извлачењем редних бројева наступа група,
дизањем заставе и певањем химне фестивала, заједничким колом, а затим свечаним
дефилеом учесника програма до центра Прилика. Такмичарски део фестивала почиње
свечаним наступом фолклорног ансамбла Дома културе „Ивањица“. Прво наступају
женске а потом и мушке изворне групе, а у ревијалном делу између женских и мушких
певачких група наступају познати певачи. Овај фестивал је највећа манифестација овог
типа у Србији, где се бира најбоља мушка и женска певачка група и најбољи солиста у
мушкој и женској конкуренцији. Сваке године на фестивалу учествује све више младих
певачких група које негују ову врсту песме и све већи број посетилаца фестивалa.
1201 -4004 Смотра народног стваралаштва - Звуци Голије, Јавора и Мучња
2022
- Општинска смотра народног стваралаштва „Звуци Голије, Јавора и Мучња“ је
једна од најстаријих манифестација у ивањичком крају.
Ова манифестација има традицију дугу пуне четири деценије. Сваке године
последњег петка у мају месецу окупљају се најбољи извођачи народног стваралаштва наше
општине. На овој манифестацији наступају певачи српске изворне песме,
инструменталисти, солисти, здравичари, фолклори, приказивачи народних обичаја и
хумористи. Већ годинама ово је најпопуларнија општинска манифестација која окупља све
оне који се баве народним стваралаштвом на подручју наше општине. Смотра нема
такмичарски карактер што је омогућило учесницима да у опуштеној атмосфери прикажу
своје умеће. Циљ одржавања је окупљање изворних певачких група из свих месних
заједница општине Ивањица, ради очувања српских обичаја,старе изворне песме и
културног блага Србије која остаје у наслеђе млађим генерацијама. Средства која су
потребна за реализацију ове манифестације су 87.000,00 динара, од чега 60.000,00 динара
као угоститељске услуге, 12.000,00 динара за услуге штампе и трошкове рекламе и
15.000,00 динара за набавку пића, а до 30.09.2022. године није било реализације на овој
пројекту.
1201 - 4005 Дани Буковице 2022
Поводом дана МЗ Буковице, традиционог сабора и православног празника
Ивањдана, 06.јула Дом културе Ивањица у сарадњи са Удружењем изворних певачких
група "Стари Влах Ивањица" организује културно-уметнички програм. Ради очувања
културног наслеђа и традиције изворног народног стваралаштва. Манифестација није
такмичарског карактера. Учествују изворне певачке групе и фолклори наше општине и
изворне певачке групе који су гости месне заједнице Буковица. Средства која планирана за
ову манифестацију су 117.000,00 динара, а до 30.09.2022. године реализовано је 112.900,00
динара на овом пројекту.
1201 - 4006 Нушићијада 2022
Нушићијада је фестивал културе саткан од музичких концерата, позоришних
представа, спортских догађаја, изложби, филмских пројекција, зачињен парадом
костимираних грађана и ревијом староварошких и модерних костима из Нушићевих
комада. Некадашњи фестивал југословенске филмске комедије обновљен је после скоро
четири деценије у Ивањици и добио је сасвим нову форму прилагођену нашем времену.
Фестивал је осмишљен као локални и регионални, а временом постаје и међународно
препознатљив. Поред две главне сцене оворена је и дечија сцена на којој се осим дечијих
представа одржавају радионице дечијих права, оригамија, лепог понашања. Фестивал се
одржава последњег викенда у месецу августу, а Ивањица постаје једна велика
сценографија где на стотине младих људи костимираних у предивне тоалете из Нушићевог
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доба шета корзоом. Разноврстан и одличан програм одвија се по читавој вароши, а сваки
кутак је претворен у сцену, кафане раде без фајронта, а ужива се уз музику бројних
тамбурашких оркестара. Посетиоци могу видети мноштво изложби, позоришних
представа, модних ревија, спортских манифестација а организоване су и трибине на тему
школства. Фестивал почиње великом парадом, а затим свечаним отварањем где
председник Општине симболично предаје кључеве града увек актуелном Нушићу (Милану
Милосављевићу, глумцу позоришта на Теразијама) чиме се означава тродневна владавина
забаве, смеха и доброг расположења. За Ивањицу су виђени многи познати певачи,
глумци, музичари, спортисти и многе друге познате личности из културног живота.
Циљеви колаж фестивала су богаћење културног живота заједнице, њено ангажовање,
покретање младих и талентованих људи Општине и региона и унапређивање туристичке
понуде Општине, региона и читаве земље. Овај фестивал је за десет година угостио велики
број посетилаца, на бројним сценама одржано је преко стотину позоришних представа,
концерата, кабареа, изложби, едукативних програма и још много квалитетних садржаја.
Средства за ову манифестацију су планирана у вредности од 11.349.000,00 динара, а
односе се на трошкове за културне садржаје, награде победницима конкурса, опште услуге
и репрезентацију намењену извођачима, а до 30.09.2022. године реализовано је
9.530.598,60 динара на овом пројекту.
1201 - 4007 Сабор Свете Тројице – Придворица 2022
Манифестација се организује 21.јуна поводом празника Свете Тројице, који у
манастиру Придворица окупља велики број посетилаца. Манифестација почиње
окупљањем изворних певачких група у месној заједници Придворица, затим дефилеом
свих учесника програма и организатора до манастира где се одржава богослужење, а затим
почиње културно-уметнички програм. Цињ манифестације је очување традиције,
оживљавање села саборовањем и културним садржајима како би млади остајали у селима.
Некада давно у манастиру Придворица, монахиње су обучавале жене овог краја у ручним
радовима које су оне преносиле на млађе потомство, што и данас показују њихове
рукотворине, а тако се, преносила и изворна народна песма. Средства планирана за ову
манифестацију су 142.000,00 динара, а до 30.09.2022. године је реализовано 141.200,00
динара.
1201 - 4008 Обележавање јаворског рата и Сабор српске омладине на Јавору
2022
Манифестација се одржава у недељу пред Видовдан, у знак сећања на недељу уочи
Видовдана 1876. године када су се на Калипољу испод Јавора сукобиле турске снаге и
српска војска, када се на Јавору ковала српска историја и одређивала будућност читавог
српства. У сарадњи са Хуманитарном организацијом „Стара Рашка“ из Београда,
организујемо културно уметнички програм, који окупља велики број посетилаца на овој
историјској планини. Уз историјски час, глумце у улози јунака српско-турског рата и
неколико фолклорних ансамбала из Румуније, са Косова, Црне Горе, Србије, БиХ, Нове
Вароши и Ивањице, оживљавамо сећање на хероја мајора Илића и храбре српске јунаке и
чувамо историју од заборава. Протеклих година, овој манифестацији присуствовали су
представници Канцеларије РС за сарадњу са дијаспором и представници министарства
културе РС. Планирана средства у 2022. години, за ову манифестацију су 255.000,00
динара а до 30.09.2022. године је реализовано 229.674,99 динара.
1201 – 4014 Дан општине Ивањица 2022
Дана општине Ивањица обележава се 16. јуна. Планиран је пригодан културни
програм. Средства у 2022. години за ову манифестацију су 300.000,00 динара, а односе се
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на трошкове репрезентације намењене учесницима програма. До 30.09.2022. године је
реализовано 299.200,00 динара.
није било реализације на овој апропријацији.
План и извршење средстава по основу прихода из осталих извора
финансирања
Установи су додељена средства од стране Министарства културе и информисања за
суфинансирање пројекта „XXX јубиларни Конкурс за најлепшу љубавну песму“ –
150.000,00 динара и 500.000,00 динара за изнајмњивање бине на пројектима Сабор
двојничара и старих инструмената Србије – Кушићи 2022 и Фестивал српске изворне
песме – Прилике 2022
До 30.09.2022. године реализовано је 650.000,00 динара на позицији:
- 423419-Услуге штампе – активност 1201-0002 Подстицај културном и
уметничком стваралаштву, за штампу зборника и збирки награђених на поменутом
конкурсу у износу од 150.000,00 динара.
- 421626-Закуп опреме - пројекат Сабор двојничара и старих инструмената Србије
– Кушићи 2022, износ од 200.000,00 динара
- 421626-Закуп опреме - пројекат Фестивал српске изворне песме – Прилике 2022,
износ од 300.000,00 динара

Дана 07.10.2022. године

ДОМ КУЛТУРЕ ИВАЊИЦА
__________________________________
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