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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА 
 
 
     У периоду од 1.01.2019. до 31.12.2019.године, Дом културе Црвенка је  остварио 
значајан број програма који су својим квалитетом,учешћем на вишим смотрама и 
фестивалима, гостовањима у другим градовима, уз солидну посету публике, 
презентовали на достојном нивоу своју културу и културни потенцијал. 
  
      Културни програми су били у целости успешно реализовани,публика је могла 
да присуствује разним културним дешавањима као што су позоришне представе, 
фолклорни концерти, књижевне вечери,ликовне изложбе, рецитаторске изведбе, 
фестивал  песника за децу, биоскопске пројекције. И поред све јаче доминације 
нових медија као што су друштвене мреже, ријалити програми, настојимо да кроз 
поменута културна дешавања привучемо публику која недостаје.  
       
   Поред  Дома културе Црвенка који организује разне културне манифестације свој 
допринос су дали и КПЗ из Куле, основне и предшколске установе из Црвенке, који 
кроз њихове разне активности  доприносе развитак културе у целини. Поред 
основне програмске делатности установе допринос су дали и удржење грађана, 
невладине организације кроз разна догађања. 
     . 
   Tреба истаћи да је у 2019 години Дом културе Црвенка остварио одличне 
резултате са својим драмским секцијама. 
   Драмска секција „Стеван Сремац“је са представом „Случајна смрт једног 
анархисте“ у режији Игора Павловића освојила друго место на порајинском 
фестивалу у Старој Пазови,прво место на републичком фествалу у Кули где је Игор 
Павловић добио награду за најбољу режију,костим и сценографију,победници 
Фестивала фестивала у Требињу,победници репесаж фестивала на Убу.На свим 
овим фестивалима истакли су се и наши глумци аметери који су добијали разне 
награде за своја глумачка остварења.Представа је играна петнаест пута. Поводом 
наведених успеха организован је свечани пријем за ансамбл код председника 
Општине Кула. 
  
 Дечији драмски ансамбл је са представом “Бонтон-добар тон“у режији Зорана 
Радуловића освојио првo местo на 62.смотри драмског ствараштва деце Војводине 
„Мајски сусрети“у Темерину и победници  на републичком фестивалу аматерског 
стваралаштва у Смедервској Паланци.Дечији драмски ансамбл је трећу годину 
узастопно победник покрајинског и републичког фестивала за децу.  
 
Фолклорна секција је била изузетно активна.Поред свакодневих проба(млађи и 
средњи узраст и омладинци)под стручним руководствoм Весне 



Бештић,учествовали смо на општинским и зонским смотрама,пласирали се на 
покрајинску смотру са две групе, млађом и омладинском. 
    Успешно смо организовали 27.зонску смотру изворног музичко фолклорног 
стваралаштва. 
На крају године је организован завршни концерт пред пуном салом где су 
гостовали ансамбли из Сивца,Сомбора,Бачке Тополе и Новог Сада. 
   
Током целе године успешно су организоване биоскопске пројекције где су 
приказивани најновији филмови стране и домаће продукције за децу и одрасле. 
  
  Посебно место заузима и фестивал песника за децу“БУЛКА“који представља 
обележје наше установе и целог места.Победник 26.фестивала је Веселин 
Милићевић.Пријављено је на конкурс око 160 песника за децу,односно 480 
необјављених песама за децу.Трочлани стручни жири је донео одлуку о 
победнику.Такође уручене су и друге награде испред Црквене Општине,а први пут 
је и уручена и фејсбук награда.Дом културе Црвенка је традиционално уручио и 
златни прстен за песничко остврење у 2019.години. 
  
  Поред свих ових активности успешно смо сарађивали са основном школом и 
предшколским установама који су користили наше просторије за њихове 
приредбе(пријем првака,прослава Светог Саве,Дан школе,Бамби фест...) 
    
 Одржане су књижевне вечери,промоције књига,месна смотра рецитатора,ликовне 
изложбе,концерти.Успели смо да оранизујемо поред зонске смотре драмског 
стваралаштва и зонске смотре за децу и гостујуће представе. 
 
 Важно је напоменути да се у Дому културе током године организује преко 
Црвеног крста добровољно давање крви. 
   
Што се тиче саме зграде успели смо  да реновирамо санитарни чвор(вц за 
публику),који је био тотално дотрајао,где су замењене све плочице и 
санитарије,урађена је нова водоводна  и канализациона мрежа. 
Такође,урађен је и нови фундус(простор за одлагање сценографије и костима),чиме 
смо решили дугогодишњи проблем који је настао складиштењем ствари на сцени 
која је била небезбедна за одржавање проба и представа.   
 
Треба истаћи да су поменута дешавања у култури допринос разних аматерских  
секција(глумци,рецитатори, фолклораши, вокални солисти, музичари) који се кроз 
свој труд и напоран рад доказују кроз разна такмичења и да у самој реализацији 
истих без оснивача Општине Кула као главног носиоца финансирања, не би била 
могућа. 
 
 
 
                                                                                      ЗА ДОМ КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА 

                                                                                       Директор, Милан Вујаковић 
                                                                                              ______________________ 

 



 
 
 

ДОМ КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЗА 2019 Г. 
 
ОПИС КОНТО 2019 
ПРИХОДИ   
Приходи из буџета 791100 6,785,579.81 
Свега приходи 7 6,785,579.81 
РАСХОДИ   
Плате, додаци и накнаде запослених 411000 2,113,878.54 
Доприноси за  пензијско инвалидско 
осигурање 

412100 253,665.38 

Допринос за здравствено осигурање 412200 108,864.75 
Оклони за децу запослених 413142 15,000.00 
Остале помоћи запосленим 
радницима 414419 20.000,00 

Накнада трошкова за превоз на 
посао и са посла 415112 72,330.00 

   
Трошковим платног промета и 
ост.банкарске услуге 421111 11,895.42 

Услуге за електричну енергију и гас 421200 356,235.99 
Комуналне услуге 421300 41,405.49 
Услуге комуникације 421400 46,300.51 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

422100 649,981.38 

Компјутерске услуге 423200 10.000 
Услуге информисања 423400 432,821.70 
Репрезентација 423700 334,162.50 
Остале опште услуге 423900 825,760.00 
Специјализоване услуге 424200 360,000.00 
Текуће поправке- санитарни чвор 425200 600,000.00 
Канцеларијски материјал 426100 37,779.00 
Материјал за  културу 426600 154,404.45 
Гориво 426400 70,615.78 
Потрошни материјал 426900 18,387.78 
Остале дотације и трансфери 465000 143,621.44 
Судске таксе 482000 5.070,00 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 483100 25,074.42 

Остале накнаде штете 485100 78,304.00 
СВЕГА РАСХОДИ 4 6,785,579.81 
                                                                                    
 
                                                                                     
                                                                                      За Дом Културе Црвенка 
                                                                                    Директор, Вујаковић Милан 
 



 
 
ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА ПО МЕСЕЦИМА: 
 
 
 
Јануар: 
04.01.- Биоскоп,две пројекције. 
25.01.-ОШ Вук Караџић-приредба о Светом Сави. 
 
 
Фебруар:  
02.02- Премијера представе „Случајна смрт једног анархисте“ Дарија Фоа у режији 
Игора Павловића. 
09.02-Реприза представе „Случајна смрт једног анархисте“. 
11.02-Предавање-Фондација Јурић. 
14.02-Биоскоп,три пројекције. 
 
Март: 
02.03.- Гостовање представе „Случајна смрт једног анархисте“ у Кули. 
03.03-Хуманитарни концерт-фолклор. 
21.03.-Добровољно давање крви. 
23.03-Гостовање драмског ансамбла у Новом Саду 
25.03.-Презентација „Магна“Оџаци. 
 
Април: 
02.04-БАМБИ Фест 
03.04.БАМБИ Фест 
07.04-Премијера дечије представе „Бонтон-добар тон“у режији Зорана Радуловића 
 Од 13.04. до 20.04.- 50.Зонска смотра аматерских позоришта. 
24.04-Промоција књиге Милана Белегишанина. 
26.04.- Биоскоп – пројекција цртаног филма и филм за одрасле. 
 
Мај: 
05.05.- Представа „Бонтон“,додатна селекција. 
08.05-Дечија зонска смотра драмског стваралаштва. 
09 до 25.05-Изложба фотографија познатих Црвенчана у холу Дома културе. 
12.05-Учешће на општинској смотри фолклора у Руском Крстуру. 
16.05.- Учешће на 61.фестивалу драмског стваралаштва деце Војводине у Темерину 
са представом ``Бонтон-добар тон``. 
18.05-Биоскоп,три пројекције 
18.05-Учешће на покрајинском фестивалу драмског стваралаштва у Старој Пазови. 
18.05-Учешће на зонској смотри фолклора за децу у Кули. 
24.05-Гостовање драмског ансамбла у Сремској Митровици. 
25.05-Зона фолклора-омладинци 
26.05-Гостовање драмског ансамбла у Апатину. 
30.05-Гостујућа представа из Сремске Митровице „Љубави Џорџа Вашингтона“. 
 



 
 
Јун: 
10.06.- Зонска смотра музичког и фолклорног стваралаштва одраслих. 
12.06.- Биоскоп – пројекције за децу и одрасле. 
13.06-Завршна приредба ОШ Вук Караџић. 
14.Завршна приредба вртић. 
18.06.- Наступ на 60.Републичком фестивалу аматерских позоришта Србије са 
представом ``Случајна смрт једног анархисте“. 
20.06-Добровољно давање крви. 
  
Јул: 
11.07-Биоскоп-две пројекције 
21.07. –Одлазак на 61. Фестивал фестивала у Требињу са представом``Случајна 
смрт једног анархисте``.  
 
Август-септембар: 
01.08-Комеморација- Драган Рацић 
31.08.- Свечани пријем ђака првака у великој сали дома културе. 
11.09.- Биоскоп, пројекције филма за децу и драсле. 
14.09-Гостовање фолклора у Мајданпеку 
28.09-Представа“Бонтон“. 
 
Октобар: 
4.10.- „Булка“ Фестивал песника за децу. 
05.10-Изложба слика Наташе Ђуричковић. 
17.10-Гостовање драмског ансамбла у Сенти 
25.10.- Бископске пројекције за децу и одрасле 
 
Новембар: 
04.11.- Гостовање на Убу са представом „Случајна смрт једног анархисте“. 
06.11.Концерт-Музичка школа из Куле 
8.11.- Дан ОШ „Вук Караџић“- свечани програм. 
14.11-Црногорско удружење -концерт фолклора и народне традиције. 
15.11-Биоскоп,три пројекције. 
 
Децембар: 
04.12-Књижевно вече-Јасенка Лаловић 
08.12.- Годишњи концерт фолклорног ансамбла. 
15.12.-Циркус -представа за децу  из Новог Сада. 
19.12.Добровољно давање крви. 
21.12-Гостујућа представа „Три прасца“из Бачке Тополе.  
28.12.-Новогодишња представа за децу – „Женидба Деда Мраза“позоришна трупа 
из Бачке Тополе. 
 

ЗА ДОМ КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА 
                                                                                       Директор, Милан Вујаковић 

                                                                                              ______________________ 



 


