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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА 
 
 
   
   У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.године, Дом културе Црвенка 
је реализовао мали број програмских активности које су биле 
планиране због ситуације изазване пандемијом КОВИД 19. 
  
      Културни програми су били реализовани у прва два месеца а затим 
сходно епидемиполошкој ситуацији,наше активности су биле сведене 
на минимум. 
 
   Драмска секција,позориште „Стеван Сремац“ је одиграла представу 
„БОГ“ од Вудија Алена у режији Петра Јовановића.Са том представом 
смо гостовали у Великој Плани и учествовали смо на онлајн фестивалу 
у Богатићу. По оцени публике и од ове представе могу се очекивати 
добри резултати као и претходних година.Због ситуације са 
пандемијом,нису се одржали фестивали па смо представу сачували за 
нову сезону. 
     
  Фолклорна секција је била активна и поред пандемије.Пробе су се 
одржавале уз све прописане епидемиолошке мере,кад је било могуће у 
току целе године.Успели смо да организујемо два концерта и три 
гостовања.Стручни руководилац фолклорне секције је Весна Бештић. 
  
Имали смо две биоскопске пројекције за децу и одрасле. 
  
   Посебно место заузима и фестивал песника за децу“БУЛКА“који 
представља обележје наше установе и целог места.Победнику 
26.фестивала је Веселину Милићевићу је штампана књига као награда 
за освојено прво место. 
За 27. фестивал „Булка“,пријављено је на конкурс око 90 песника за 
децу,односно 270 необјављених песама за децу.Нисмо били у 
могућности да одржимо фестивал уживо,па смо у договору са 
жиријем,прогласили десет финалста који ће ове године учествовати на 
фестивалу.  
  
  Поред свих ових активности успешно смо сарађивали са основном 
школом и предшколским установама који су користили наше 
просторије за њихове приредбе. 



   Одржане су књижевне вечери,промоције књига,месна смотра 
рецитатора,ликовне изложбе. 
 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 окречимо спољашњост 
зграде,где Дом културе представља лепу зграду у центру места.Такође, 
купили смо нову миксету и дим машину која ће у многоме олакшати 
рад нашим аматерима.   
 
 
 
                                                                                 ЗА ДОМ КУЛТУРЕ     ЦРВЕНКА 

                                                                                       Директор, Милан Вујаковић 
                                                                                              ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОМ КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА 
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЗА 2020 Г. 
 
ОПИС КОНТО 2020 
ПРИХОДИ   
Приходи из буџета 791100 6.561.961,57 
Свега приходи 7 6.561.961,57 
РАСХОДИ   
Плате, додаци и накнаде запослених 411000 2.616.805,81 
Доприноси за  пензијско инвалидско 
осигурање 

412100 300.450,28 

Допринос за здравствено осигурање 412200 134.533,35 
Накнаде у натури 413100 16.000,00 
Остале помоћи запосленим 
радницима 414400 24.444,48 

Накнада трошкова за превоз на 
посао и са посла 415112 59.840,00 

   
Трошковим платног промета и 
ост.банкарске услуге 421100 14.198,76 

Услуге за електричну енергију и гас 421200 312.158,26 
Комуналне услуге 421300 41.555,00 
Услуге комуникације 421400 105.259,09 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

422100 222.850,20 

   
Услуге информисања 423400 391.483,20 
Репрезентација 423700 159.000,00 
Остале опште услуге 423900 730.440,00 
Текуће поправке и одржавање 
зграде и објекта 425100 594.000,00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме 

425200 79.988,00 

Канцеларијски материјал 426100 34.546,00 
Материјал за  саобраћај 426400 114.041,65 
Материјал за културу 426600 158.383,70 
Материјал за одржавање хигијене 426800 34.972,00 
Материјал за посебне намене 426900 9.565,81 
Остале текуће дотације и тансфери 426100 12.020,93 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 483100 17.747,26 

Остале накнаде штете 485100 289.685,79 
Административна опрема 512200 87.992,00 
СВЕГА РАСХОДИ 4 6.561.961,57 
                                                                                    
 
                                                                                     
                                                                                    За Дом Културе Црвенка 
                                                                                    Директор, Вујаковић Милан 
 



 
 

ПРИКАЗ РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА ПО МЕСЕЦИМА: 
 
 
 
Јануар: 
04.01.- Биоскоп,две пројекције. 
27.01.-ОШ Вук Караџић-приредба о Светом Сави. 
 
Фебруар:  
06.02-НТЦ-радионица,Урош Петровић 
15.02- Премијера представе „БОГ“  
22.02-Реприза представе „БОГ“. 
24.02-Биоскоп,три пројекције 
26.02.Гостујућа дечија представа 
27.02-Гостовање представе „БОГ“у Великој Плани 
 
Март: 
01.03-Концерт фолклор 
11.03-Месна смотра рецитатора 
 
Јун: 
16.06.Промоција књиге Жарка Поповића 
20.06-Добровољно давање крви. 
  
Новембар: 
05.11.-Изложба слика Наташе Ђуричковић 
07.11.-Представа удружења МНРО „ПЛАВА ПТИЦА“. 
10.11.-Књижевно вече 
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ЗА ДОМ КУЛТУРЕ ЦРВЕНКА 
                                                                                       Директор, Милан Вујаковић 

                                                                                              ______________________ 



 
 
 

 


