
 
  

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018)и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 

Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Општинско веће општине Уб, ___. децембра 2020. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Р е ш е њ а 

о давању сагласности  

на Програма рада за 2020. годину 

Установе културе ''Културни центар Уб''  

 

 

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм рада за 

2021. годину Установе културе ''Културни центар Уб''.  

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине 

Уб одређује се представник установе. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-__-__/2020-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 40. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, ___. децембра 2020. године, доноси 

 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

на Програм рада за 2021. годину  

Установе културе ''Културни центар Уб''  

 

 

1. Даје се сагласност на Програм рада за 2021. годину Установе културе 

''Културни центар Уб'', број 329/20 коју је донео Управни одбор установе, на 

седници одржаној дана 9. децембра 2020. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 66-__/2020-01 Ивана Николић 
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Установа  културе 
„Културни центар Уб“ 
Вука Караџића  19   14210 
 У Б 
Мат.бр.  17779214 
ПИБ   106298491 
Бр.  329/20. 
Дана:  09.12.20.год. 
 
 
 
 
 На основу члана 22. став 1. алинеја 4., члана 26. став 1. тачка 4. и 6. и  члана 27.  
Статута Установе културе  „Културни центар Уб“ Уб, бр. 1/2009 од 18.02.2009. год. , на 
предлог Директора Установе,  Управни одбор усваја: 
 
 

ОДЛУКУ 
 О усвајању  Програма рада  Установе културе „Културни центар Уб“  

са финансијским планом  за 2021. годину   
 

 
 На предлог директора, због актуелне пандемијске ситуације и мерама заштите против 
вируса Ковид -19, чланови Управног одбора Установе, телефонским изјашњавањем, дана 
09.12.20. године усвојили су Програма рада Установе са финансијским планом за 2021. 
годину. 
 

Како наведени акти производе правно дејство по добијању сагласности Скупштине 

општине, исте доставити Оснивачу. 

Промене одобрених средстава унутар економских класификација , осим економске 

класификације  411, 412 и  416 могу се вршити на основу одлуке Управног одбора Установе 

уз сагласност Општинског већа општине Уб, те ће исте и бити реализоване  у складу са 

предвиђеном  процедуром. 

 
 
У Убу, 09.12.2019.год. 
 
       Управни одбор Установе 
       Председник 
       Слободан Стефановић, дипл.нов.у спорту 



 4 

 
     Установа  културe ,,Културни центар Уб“  

 

 

                    ул. Вука Караџића 19, 14210 Уб, Србија 

                тел. 014/411-111;   014/410-434;   014/410-444 

         e-mail: ksc_ub@yahoo.com   domkultureub@gmail.com 

ПИБ: 106 298 491; Mатични бр.: 1 777 92 14; Шифра делатности: 9001 

 

                    

                 Број             /2020 

               Датум  09.12.2020.  

                             

Програм рада Установе културе „Културни центар Уб” 

са финансијским планом за 2021. годину 

 

Установа културе на Убу постоји у континуитету већ више од четрдесет  година. 

 Установа обавља делатност  културе од значаја за општину Уб, односно послове 

којима се обезбеђује остваривање права грађана и задовољење њихових потреба, као и 

остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе. 

Својим радом доприноси очувању, истраживању, проучавању, представљању, 

прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа као и домаћег 

културног и уметничког савременог стваралаштва. 

Давне 1978. године, 4.јула покренуте су на Убу „Тамнавске новине“  и излазиле су у 

континуитету све до гашења у мају 2006.године. Оснивач новина био је СИЗ информисања 

општине Уб.  

У августу 1979.године формиран је Културно - информативни центар „Уб“ 

обједињавањем делатности Народног универзитета и гласила Тамнавске новине и од тада 

пуних четрдесет година, уз статусне промене, али непрекидно, постоји у Убу Установа 

културе, позната као КИЦ. 

Управо ова традиција културе даје Убу димензију вароши која неспорно у свом 

историјском искуству баштини за наше прилике дугу традицију грађанског, по којој се Уб 

издваја из просечности других средина сличне величине и чини га наглашено другачијим, 

посебним и на шире посматраном простору. 

 

УЛАГАЊА  

У 2020.г поред редовног одржавања и поправки одрадили смо и хобловање паркета у 

сали  као и замену позоришних седишта. Уколико се створе услови да нам у току наредне  

године ребалансом буџета буду одобрена додатна а  неопходна  средства, планирамо замену 

дотрајалих електроинсталација и замену аудио и визуелне опреме. Након тога морамо 

решавати  питање централног грејања и радове на побољшању енергетске ефикасности 

зграде. Грејање је тренутно на угаљ, што је у центру града еколошки неприхватљиво, скупо, 

а додатни проблем  је и улазак дима из котларнице која се налази испод позоришне бине , 

што није у складу са захтевима противпожарног плана. Планирамо израду студије где ће се 

разрадити грејање на пелет или топлотне пумпе . Установа прати сва дешавања везана за 

суфинансирање и све конкурсе везане за донације из разних фондова и разних организација 

које се баве истим.  Морамо истаћи да до сада углавном нисмо имали успеха на том плану 

(изузев суфинансирања Репасаж феста неких ранијих година из Министарства Културе). 

Разлози углавном леже у чињеници  да немамо  употребну дозволу за објекат који користимо 

па тако најчешће  ни могућност за доделу било каквих средстава за реновирање зграде или 

улагање у опрему. 

mailto:ksc_ub@yahoo.com
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Надамо се да ће тај проблем бити  решен у наредној 2021.години, те да ћемо на даље 

моћи аплицирати за  средства  која су нам  потребна. 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

Правилником о организацији и систематизацији послова у Установи систематизовани 

су послови и радни задаци за 12 радних места са 11 извршилаца и једно именовано лице. 

Установа ангажује и једно лице средње стручне спреме по основу уговора о привремено 

повременим пословима. 

Тренутна квалификациона структура запослених радника на неодређено време у 

Установи је следећа: 

- ВС  4 радника; - ВШС  1 радник; - ССС  5 радника; - НК  1 радник. 

У 2021 . планирано је упошљавање 1 лица са високом стручном спремом на место 

уредника програма.  

Установа културе „Културни центар Уб“ у 2021. планира  да организује велики број 

програма уколико епидемиолошки услови дозволе .  

Ови програми, садржајно и концепцијски, покриће широк спектар интересовања и биће 

прилагођени  различитим узрастима. 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

 

ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ  „REPASSAGE FEST“ 

Позоришни фестивал  „Repassage fest“,  посвећен Александру Поповићу и Радомиру 

Раши Плаовићу, великанима драмске речи и драмске игре. На позоришном фестивалу 

гостоваће   различита уметничка остварења  аматерских сцена,  победници државних 

позоришних фестивала земаља насталих на просторима бивше заједничке државе Југославије 

-  из Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Македоније. У оквиру 

манифестације планирамо и доделу плакете „ Раша Плаовић“ Игору Ђорђевићу познатом, 

глумцу који је добитник истоимене награде за 2020.г.  

Планирамо гостовање једне од професионалних позоришних предстваве где он глуми.  

Саму манифестацију оплеменићемо пратећом изложбом и другим пригодним 

програмима. 

Позоришни фестивал је манифестација која траје десетак дана.  Међутим, битно је 

истаћи да обимни послови око организације и одржавања практично трају читаве године, а 

нарочито се интензивирају неколико месеци пред почетак Фестивала. Захваљујући томе, 

осим културног значаја, овај Фестивал је прилика у којој се Убљани, а пре свега, запослени у 

Установи за културе показују и као изузетно добри домаћини пред гостима са простора целе 

бивше што доприноси афирмацији наше општине као занимљиве туристичке дестинације. 

 

ЛЕТЊЕ ВЕЧЕРИ 

Убске летње вечери“ су традиционална манифестација културе која се организује већ 

више од 20 година без прекида у летњем периоду обично у току месеца јула – друга 

половина, са разноврсним културно – уметничким садржајем. Програм манифестације 

представља комбинацију наступа како професионалних тако и аматерских ствараоца као и 

локалних културно уметничких друштава. У 2020. Због пандемије били смо принуђени да 

програм померимо за почетак септембра и да се ослонимо на програме са мање учесника, са 

само једним музичким наступом, а као место смо због безбедности одабрали позицију 

између општинске зграде и МУП-а, што се показало као одличан потез. 

Планирамо да у 2021. години нашој публици прикажемо већи број музичко - сценских 

програма познатих извођача и аутора. Трудићемо се да програми буду адекватни и 

прихватљиви широј публици тако да за сваког изаберемо по нешто, водећи пре свега рачуна 

о квалитету извођача. 

 

ЗЛАТНИ ДАН 
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„Златни дан“ сигурно спада у манифестацију која је сама пронашла пут до наших 

суграђана, гостију и учесника. Програм који је намењен свима, а нарочито деци да у пуној 

радости виде шта се све може урадити и доживети у једном дану када се хоће и колико живот 

може бити леп и шарен. Управо та радост и лепо сећање на тај дан је идеја водиља ове 

манифестације! На жалост због пандемије Корона вируса у 2020. години нисмо били у 

могућности да реализујемо програм као и претходних година. План нам је да  Градски трг и 

главна улица поново буду поприште правог спектакла где ће на неколико локација и више 

бина од 19.30 па до поноћи бити одржан разноврстан програм са више десетина извођача и 

учесника. Ту ће, ако време то дозволи, ове године поново полетети топловаздушни балон као 

заштитни знак манифестације или нека алтернативна верзија истог, а поред тога и 

спектакуларне анимације и перформансе мађионичара, акробата, кловнова, жонглера и 

осталих учесника са разноврсним музичким програмом. Такође, манифестацију прати и ноћ 

куповине и низ других садржаја. Не треба заборавити да ова манифестација, као јединствена 

у нашем ширем окружењу, изведе на трг породице, најмлађе и најстарије наше суграђане и 

да зна да окупи и две до три хиљаде људи. 

Установа ће ове године покушати да овај програм обогати још неким садржајем који до 

сада нисмо били у прилици да уприличимо, како из техничких, тако и из неких оправданих 

разлога. Циљ нам је да сваке године Златни дан засија са још неким златним моментом који 

ће се памтити. 

Ове године у плану су нам следећи програми и учесници:  Представа за децу , дворац 

за децу Smileland, тунел за децу, дворац  мањи, зид за пењање, УВ Данце, 

 Левитација, - Дух Србије из лампе Миладин,  Бетмен и Бед гирлс,  Успавана лепотица 

и Принц, Зла Грдана,  Елза и Ана, Ледена краљица, Робот Вила,  Робот на штулама,  Рајска 

птица на штулама, Јунгле бирд на штулама, анимација најмлађих од сат времена (представа), 

Ансамбл “Либерта“ , Хор Дома културе,  Убски музичари , Убски сликари ,Балетски студио 

Атена, КУД Тамнава .... 

 

ДАНИ ВИНА  

Обележавање дана Св. Трифуна , заштитника вина и виноградара, као наш празник (с 

обзиром да се поклапа са даном Св. Валентина) уприличили смо по први пут на овај начин у 

фебруару 2020. године кроз један вечерњи, колажни програм.  На  „Малој сцени“ Дома 

културе Уб имамо жељу да поновимо сличан програм у коме ће учествовати убски 

произвођачи вина и узгајивачи квалитетне винове лозе, који су овом приликом добили и 

добиће шансу да своје производе представе како у самом Дому културе, тако и медијима који 

прате овај догађај. Те вечери поново планирамо учешће глумаца који ће говорити стихове, 

приче и шале посвећене вину и љубави. Све ће то пратити и један тамбурашки оркестар који 

ће свирати музичке нумере, такође посвећене вину. У плану је да овај програм добије са 

временом један туристичко- пословно – културни карактер. 

                            

ДАНИ РУСКЕ КУЛТУРЕ  

(ФЕСТИВАЛ РУСКОГ И ПРАВОСЛАВНОГ ФИЛМА) 

Претходних година успешно смо организовали  Фестивал руског и православног филма 

са гостима из Русије. На Фестивалу су успешно приказивани филмове са руског тржишта, 

што је јединствена прилика за нашу публику да погледају и филмове са руског говорног 

подручја. У последњих пар година види се заиста велики напредак у руској филмској 

индустрији. Имали смо доста успешна приказивања руских цртаних и играних филмова 

прилагоћених одређеном узрасту и по сеоским школама у нашој Општини. Трудили смо се 

да посетимо све осмогодишње школе у нашој Општини. У наредној години планирали смо да 

то проширимо и на све остале сеоске школе, где год нам то технички услови дозвољавају. На 

овај начин се трудимо да и деци у сеоским школама, пружимо задовољство гледања играних, 

анимираних и цртаних филмова. 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

У Плану активности за 2021. годину Установа културе „Културни центар Уб”  

предвидела је  неколико издавачких пројеката, који би се, у зависности од средстава,  

реализовали у току те и наредне године.  

Прошле  године Устaнова културе „Културни центар Уб” и Градска библиотека 

„Божидар Кнежевић“ расписале су заједнички јавни позив за издавање необјављене књиге 

поезије, кратке прозе или романа. Одзив је био изнад очекивања, пристигло је 12 рукописа, а  

највећи број послали су они који до сада нису објављивали.  Пошто су конкурисали изузетно 

квалитетни радови, а циљ је  да се промовишу и публикују радови талентованих књижевних 

стваралаца из убске општине,  Установа је планирала да у 2021. години, у зависности од 

средстава, изда једну до две књиге  од приспелих радова, а у намери да  више допринесе 

унапређењу културе  књижевног стваралаштва. У плану је издавање једне  књиге прозе и 

једне књиге поезије. 

У сарадњи са Музејом жртава геноцида у Београду, публициста Милорад Радојчић би 

припремио књигу о Убљанима у ратовима од 1912.  до1918. године.  Основни њени циљеви 

били би да старије читаоце подсети,  а млађе упозна са најважнијим збивањима и 

страдањима током поменутих ратова, и да  храбре страдале претке сачува од заборава. Због 

тога највећи део књиге и чине подаци о страдалима, о којима ће аутор сачинити кратку 

биографску одредницу и тако их сачувати од заборава. 

Издавачи ове књиге били би Установа културе „Културни центар Уб“’, Градска 

библиотека „Божидар Кнежевић“ Уб  и Музеј жртава геноцида Београд, с тим  што би се у 

2021. години почело са прикупљањем грађе, како би ова књига угледала светло дана 2022. 

године.  

Публициста Милорад Радојчић   више од 40 година истражује завичајну прошлост 

Ваљева и околине и аутор је великог броја књига са завичајном тематиком. Тако је настала и 

књига Милорада Радојчића   „Осечански крај у ратовима 1218-1918.“ коју је објавио Музеј 

жртава геноцида, уз помоћ локалне самоуправе. Сарадња овог аутора и Музеја  настављена је 

и у 2020. години издата је књига „Мионичани у ратовима 1912-1918.“.  

 

КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ И ТРИБИНЕ  

Ј  а  н  у  а  р 

- Промоција књиге „Нектар Идумеје“ (аутор Стефан Бабић)12.01.2021, уторак, Мала 

сцена Дома културе 

Ф е б р у а р 

- „Песничко вече посвећено Светом Трифуну“ („Поетски театар“  Обреновац) 

12.02.2021, петак, Мала сцена Дома културе 

- „Вера и глобални светски изазови“ (убски свештеници и један накнадно одређен 

црквени великодостојник) 25.02.2021, четвртак,  Мала сцена Дома културе 

М а р т 

- „Рекли су о женама“ (цитати и размишљања великих људи у извођењу глумаца 

аматерског позоришта „Раша Плаовић“ и музичку подршку ШОМО „Петар Стојановић“) 

05.03.2021, петак,  Мала сцена Дома културе 

-  „О шунду и кичу“ (проф. Др Јованка Божић, социолог) 25.03.2021,четвртак, Мала 

сцена Дома културе 

А п р и л 

- „ 1. Април, Дан шале“ – историјат, значај, пригодан програм (предавач и аниматор 

биће накнадно одређени) 01.04.2021. четвртак, Велика или Мала сцена Дома културе 

- „Сећање на холокауст“ (историчар Душан Никодијевић) 22.04.2021. четвртак, Мала 

сцена 

М а ј 
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- Промоција књиге „Кататумбо“ (аутор Драган Лукић) 07.05.2021., петак, Мала сцена 

- „Где нестају деца?“ – трибина о крађи деце у Србији (гости, активисткиње Удружења 

родитеља несталих беба Војводине, Љубина Катић и Ана Пејић) 27.05.2021., четвртрак, Мала 

сцена 

Ј у н  

- Промоција књиге „Соба тајни“ (аутор Миљан Пауновић) 04.06.2021,петак, Мала сцена 

- „Куда иде српски фудбал“  - трибина (гости из реда оних који су за реформу овог 

спорта, један од њих је и Немања Матић) 

 

Ј у л 

- Промоција књиге „Приче с пута завичајем“ (аутор Верољуб Бабић) 08.07.2021, Мала 

сцена 

- „Брак и брачни односи „ - трибина (предавач проф. др Марина Јањић Комар, редовни 

професор породичног права на ПФ у Београду) 22.07.2021. четвртак, Мала сцена 

А в г у с т  

- Промоција књиге „Цепање душе“ (аутор Јелена Миленковић) 08.08.2021. четвртак, 

Мала сцена или Башта Дома културе 

- „О генијалности“ – трибина (предавач ће бити накнадно одређен) 27.08.2021, петак. 

Мала сцена 

С е п т е м б а р 

- Промоција књиге „Срце моје“ (аутор Мира Бобић Мојсиловић) 08.09.2021, среда, 

Мала сцена Дома културе 

- „Особе са инвалидитетом“ – трибина (гости Мирослав Станишић, оснивач Удружења 

лица са инвалидитетом „Победник“ из Београда) 23.09.2021, четвртак, Велика сцена Дома 

културе 

О к т о б а р  

- Промоција књиге „Дерби“ (аутор Драгиша Ковачевић, новинар) 07.10.2021, четвртак, 

Мала сцена 

- „Српске жртве у Другом светском рату“ – трибина (предавачи ће бити накнадно 

утврђени, термин трибине поклапа се са даном који је посвећен жртвама) 21.10.2021, 

четвртак, Мала сцена Дома кулктуре 

Н о в е м б а р  

- „Ћирилица – најсавршеније писмо“ – трибина (гости – представници београдског 

„Друштва младих лингвиста“) 04.11.2021, четвртак, Мала сцена 

- Промоција књига „Ролингстоунси“ и „Како смо пропевали“ о почецима рокенрола у 

Југославији, аутора Ивана Ивачкиовића, 30.11.2021, уторак, Мала сцена 

Д е ц е м б а р 

- „Изабрано из опус Моме Капора“ – књижевно вече (гост Рада Ђуричин, глумица) 

02.12.2021, четвртак, Мала сцена 

- „Новогодишњи поклон“ – говорничко-музички програм запослених у Установи 

културе као поклон гостима мале сцене, 29.12.2021, среда или четвртак 30.12, Мала сцена 

Дома културе 

 

ФОТО КОНКУРС 
Ове године смо успешно организовали први фото конкурс на задату тему, где се јавио 

велики број заинтересованих професионалних фотографа, као и фото аматера. За наредну 

годину, планирали смо да наставимо са организовањем фото конкурса на одређену тему, 

како бисмо мотивисали што већи број фото аматера или обичних грађана, љубитеља добре 

фотографије да се прикључе конкурсу. На овај начин бисмо успели да пратимо актуелни 

тренд фотографије, али и да се истражујући и фотографишући одређене мотиве, млади 

непосредније упознају са природом, културно-историјским споменицима, градским, сеоским 
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пејзажима,...итд, да добију прилику да „ухвате моменат“ и то изразе на свој начин, кроз 

фотографију. 

ГАЛЕРИЈСКА ДЕЛАТНОСТ  

У 2021. години Установа културе планира да организује пет поставки у простору хола и 

мале сцене . Кад се створе бољи услови у смислу обезбеђења адекватног галериског простора 

, бићемо у прилици да организујемо већи број и захтевнијих  изложби. У 2021 планирамо  

1. Изложбу слика Ордана Трајковског, аматерског  сликара из Бргула;  

2. Изложбу слика Драгољуба Триндића, самоуког сликара родом из Чучуга чија је 

слика „Свако то од нас може бити – заражен Ковидом 19“ (уље на платну) освојила прво 

место на овогодишњој, 21. смотри ликовних уметника аматера Војводине. Овај тамнавски 

сликар наивац већ деценију и по живи и ствара у Карловчићу код Пећинаца, а за ласкаву 

титулу најбољег у Војводини изборио је међу 300 самоуких уметника из панонске низије; 

3. Изложбу радова Ратибора Вукојчића, сликара и архитекте са Уба  на којој ће 

бити представљени портрети највећих светских и домаћих ликовних уметника; 

 

4. Изложбу слика Мире Ковачевић академске сликарке из Панчева, која се бави 

сликањем винорела. То је техника настала још у доба ренесансе, али углавном заборављена, 

где се за бојење користи вино. Њени радови најчешће славе живот и женску лепоту. 

5. Изложба награђених радова са фото конкурса, који ће Установа културе 

организовати и ове године, други пут заредом. 

 

Поменуте изложбе биће реализоване као самосталне, или као пратећи програми у 

оквиру манифестација Установе културе. 

Поред тога, Установа културе учествоваће и у организацији фото изложбе „Уб некад и 

сад“, коју припрема Општина Уб. 

С обзиром на то да Галерија у свом фундусу има стотинак дела (слике и скулптуре), 

уколико буде било техничких могућности, планира се избор и припрема (рамљење) 

највреднијих и најзанимљивијих дела за сталну поставку. 

Установа културе ће омогућити организацију изложби и ван наведених програмских 

оквира уколико се укаже интерес, воља и могућност потенцијалних излагача. 

 

Такође, Установа планира наставак сарадње са разним културним центрима, 

галеријама, музејима и библиотекама на подручју Србије, у циљу размене искустава и 

обогаћивања културног садржаја Уба.   

 

ПОЗОРИШНЕ  ПРЕДСТАВЕ  

 

ГОСТОВАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА  

У 2021-ој години, планирамо пет професионалних позоришних програма од којих ће 

две бити дечије и то поклон представе, једна за предшколски и узраст нижих разреда, а друга 

за ученике од петог до осмог разреда. 

Планирамо поклон представу и за средњошколце где се трудимо да представа буде 

изабрана у сарадњи са професорима и да буде неко од дела које је у лектири средњих школа.  

 Жеља нам је да у наредној години наставимо сарадњу са образовним Установама , а 

све у циљу промовисања културе и стварања навике и потребе одласка у позориште код 

младих људи.  

Избор ћемо правити по одгледаним представама у матичним позориштима, али у 

коначном одабиру значајну улогу има и величина наше позорнице и могућност постављања 

сценографије. 

Репертоар ћемо правити од представа Народног позоришта из Београда, Звездара 

театра, Атељеа 212, Југословенског драмског, Београдског драмског, „Тоша Јовановић“ 
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Кикинда, Српског народног позоришта из Новог сада, Крушевачког позоришта, Народног 

позоришта у Нишу, као и понуде  агенција  са којима смо и до сада имали успешну сарадњу. 

Планирана је и монодрама Ненада Јездића, прошлогодишњег добитника награде „Раша 

Плаовић“ коју би он одиграо приликом доделе плакете, а која је одложена због пандемије. 

У оквиру Репасаж феста, планирамо да представа у част победника буде представа у 

којој игра Игор Ђорђевић, овогодишњи добитник награде „Раша Плаовић“. 

За летње вечери планирамо најмање пет позоришних представа, а одабир истих ће 

зависити од понуде и могућности одигравања на нашој летњој позоришној сцени. 

У априлу је планирано одржавање  Пролећног убског фестића који организујемо 

заједно са Предшколском Установом Уб, уколико еп.мере дозволе 

 

АМАТЕРСКА ПОЗОРИШТА  

Под ставком –гостовања аматерских позоришта имамо  

1) Представе које изводи Позориште „Раша Плаовић“ Уб и 

2) Представе гостојућих позоришта из земље и иностранства. 

Што се тиче извођења представа нашег аматерског позоришта „Раша Плаовић“ ту 

панирамо  шест термина у периоду фебруар-јун 2021.године. Ту спада представљање, 

најмање, две премијере и четири репризе. Планирамо фебруар једно извођење, март два 

извођења, април два извођења и мај једно извођење. Наравно увек треба имати у виду и то да 

у позоришту „Раша Плаовић“ ради и омладинска сцена те да ту можемо очекивати још два 

извођења – мај једно и јун једно. Имајући у виду да је наше аматерско позориште „Раша 

Плаовић“ радо гледано и добро посећено у нашој сали, те се у том смислу могу очекивати и 

евентуалне репризе које нису у плану а у складу су са интересовањем публике. 

У оквиру манифестација Убске летње вечери, позориште „Раша Плаовић“ ће 

припремити адекватан програм.  

У другој половини 2021.године , план је да наше позориште има још шест представа, и 

то: септембар једно извођење, октобар два, новембар једно и децембар два (ту спада и рад 

омладинске сцене). 

Код гостовања других аматерских позоришта из Србије и иностранства ми ћемо их 

организовату уз сарадњу и помоћ нашег локалног аматерског позоришта „Раша Плаовић“. 

Наиме пошто наше позориште путује и игра своје представе широм Србије и у неким 

земљама ван наших граница, оно остварује контакте и својим играњем ствара услове да 

њихови домаћини буду гости у нашем граду. То је ствар размене између пријатељских 

позоришта, а самим тим и градова. Гостујући аматерски ансамбли из Јагодине, Пожаревца, 

Сенте, Црвенке, Велике Плане, Смедеревске Паланке, Раче, Горњег Милановца, Великог 

Градишта, Богатића, Славонског Брода (Република Хрватска), Жупање (Република 

Хрватска), Мркоњић Града (Република БиХ), Босански Шамац (Република БиХ), Витез 

(Република БиХ), Жепче (Република БиХ) и други, радо су виђени гости на нашој сцени. У 

том смислу планирамо оквирно  десет гостовања. По месецима то изгледа овако: фебруар 

2021.године једно извођење, март једно, април једно, мај два, јул једно  ( учешће на Убским 

летњим вечерима), септембар једно, октобар једно и децембар једно. 

Ови програми не изискују веће трошкове, сем обезбеђивања хране и пића и евентуално 

преноћишта за учеснике. 

 

БИОСКОП 

Као и протеклих година, и у 2021.години, планирамо сарадњу са MOBIL 3D CINEMA, 

компанијом задуженом за дистрибуцију и приказивање филмова. С обзиром да ми немамо 

нашу апаратуру потребну за приказивање 2D и 3D филмова, а до сада смо имали одличну 

сарадњу са овом компанијом, надамо се да ћемо ту сарадњу наставити и у наредној години. 

Трудићемо се да пратимо најновија филмска остварења како у домаћој тако и у страној 

филмској продукцији и то приказати нашој публици чим се појави на тржишту. Наставићемо 
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и са традицијом премијерног приказивања домаћих филмова, као и посете и представљања 

познатих глумаца нашој публици.  

Прошле године, 100.000 .гледалац „Војне академије“ био је међу нашом публиком што 

је изазвало велику пажњу медија. Планирано је да биоскопске пројекције буду два пута 

месечно, а репертоар прилагођен свим узрастима (цртани филмови, анимирани, играни, 

домаћи филмови). Наравно, пратићемо дешавања у филмској индустрији и у складу са тим 

приказивати филмове. 

 

ФОЛКЛОР 

Културно-уметничко друштво „Тамнава“ је стални корисник наших просторија, како за 

своје пробе, тако и за наступе. У договору са њима, организујемо разне заједничке наступе 

(Златни дан, хуманитарни наступи, разне манифестације,...). 

Друштво има и своја два годишња концерта, почетком и крајем године, што је постала 

и својеврсна традиција. За наредну годину, планирано је да се настави већ устаљена пракса 

везана за рад Друштва. Поред тога, планирали смо, у зависности од епидемиолошке 

ситуације, концерте и других Друштава из Србије, али и Друштава из иностранства која би 

нашој публици представила традицију и обичаје своје државе. 

 

БАЛЕТ 

Балетски студио „Атена“ такође већ дужи низ година користи наш простор за своје 

пробе али и за наступе. И са њима имамо сарадњу која је већ годинама устаљена. Пружамо 

им сву потребну помоћ, посебно техничку, приликом реализације њихових наступа. Заједно 

смо учествовали на разним манифестацијама. За следећу годину планирана су два 

самостална концерта балетског студија, али и неколико наступа на другим манифестацијама. 

 

ТВ СЕРИЈЕ 

Од ове године, уз подршку Општине Уб, наша општина је постала популарна за 

филмску индустрију. Ове године смо учествовали у припремама, обиласку локација, као и 

самом снимању, серије „Камионџије“, која је снимана на читавој територији наше општине. 

Након тога, радили смо и пилот епизоду нове серије „Велике адвокатске одбране“ која би 

требало да настави снимање на нашој територији, уколико се одобри наставак снимања. За 

наредну годину, трудићемо се да одржимо контакте са постојећим продукцијама, али и да се 

повежемо са другима, како бисмо и осталима били атрактивни за снимања разних серија, што 

је својеврсна промоција наше општине. 

 

ХОР ДОМА КУЛТУРЕ  
Установа за културу имала је потребу да још у протеклој години организује рад хора, 

али је због пандемије на жалост то било потпуно немогуће. Уколико услови то дозволе у 

наредној  години окупићемо  под својим окриљем један квалитетан хор, пре свега од деце 

школског узраста која су показала изузетно интересовање, пре свега кроз хор ОШ „Милан 

Муњас“ и средњу школу. Жеља нам је да окупимо децу и да кроз један квалитетан и стручни 

рад добијемо временом један стабилан и спреман градски хор. 

Циљеви и задаци хора 

-неговање способности извођења музике певањем  

-неговање смисла за колективно и појединачно музицирање  

-неговање способности извођења музике певањем  

-развијање способности за доживљај музичког дела 

-развијање способности за разумевање музичког дела 

-Активности од јануара 2021.: 

-Аудиција за нове чланове и расподела гласова 

 -За децу предшколског, школског и средњошколског узраста 
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-Подела на гласове, вежбе вокалне технике, артикулације и постављање гласова 

(импостација), савладавање композиција 

-Увежбавање солистичког и вишегласног певања, слушање комозиција, аудиција за -

солисте  

-Припрема хора за наступе (градске свечаности, приредбе манифестације, представе, 

такмичењима .....).  

-Припрема хора за јавни час 

-Припрема хора за Годишњи концерт 

 

Веб-сајт 

Сви програми  Установе (позоришни, филмски, ликовни, културно-забавни, дечји, 

музички, трибине, аматерски културно-уметнички садржаји, манифестације и догађаји у 

области културе од значаја за Општину Уб),  и других субјеката који своје програме и 

садржаје пласирају у објектима Установе, или у сарадњи са Установом, постављају се  на 

нашем  веб-сајту.  

Обзиром на примарни значај интернета као општеприхваћеног медија, веб-сајт има 

изузетну важност за Установу, како у смислу вести и најава програма, тако и у смислу 

осталих пропратних садржаја, што је у складу са достигнутим стандардом модерног доба да 

оно чега нема на интернету, као да није ни постојало нити  одржано, односно да нема 

озбиљног привредног, културног или било каквог другог субјекта, ако исти нема своју веб 

страницу.  

Све објаве, најаве и пропратни текстови  у вези са догађајима повезаним са делатношћу 

Установе архивирају се на овом сајту и остају  као јединствено и транспарентно 

сведочанство онога чиме се Установа  бавила од оснивања сајта. 

На сајту Установе такође се објављују јавне набавке, сходно одговарајућој законској 

регулативи. 

С обзиром да се у сфери информатичких делатности и веб дизајна перманентно 

догађају промене и напредак, периодично осавремењавање, као и потпуна замена 

новодизајнираним сајтовима данас представљају својеврсни императив. У том контексту, 

оправдано је и потребно је да се постојећи веб-сајт Установе културе модернизује.  

Петогодишње искуство са веб сајтом је изузетно позитивно, што уједно отвара нове 

видике и даје одређена сазнања за модернизацију истог, или креирање потпуно новог   сајта. 

У том смислу оправдано се може закључити да би нови сајт требао бити обимнији и 

евентуално још опсежнији, у смислу могућности пласирања информација повезаних са 

делатностима  Установе.  

Такође, требало би узети у обзир веома динамичне промене у овој области, чије 

уважавање свакако може да допринесе бољем  представљању Установе за културу и њених 

програма. 

Не треба сметнути са ума да се на тај начин уједно доприноси и културном 

промовисању општине Уб што је свакако важан део мисије Установе за културу, а тиме и 

њене веб презентације. 

 

On line програми 

Због пандемије Корона вирусом Установа планира да организацију књижевних вечери, 

промоције књига, трибине које би се бавиле разним областима, а због не могућности 

присуства публике, директно преноси на свом YouTube каналу или у одложеној варијанти. 

То би омогућило нашој публици да испрати све ове програме од куће и касније их погледа по 

потреби. Наравно овакви програми захтевају и додатне техничке садржаје и процене 

могућности, као и сагласност учесника за емитовање. Установа би оваквим програмом 

добила и неку врсту сопствене дигиталне архиве кроз неко време које долази 

У складу са горе поменутим , а на предлог Министарства културе, отворили смо 

профиле на друштвеним мрежама (Facebook, Instagram, Youtube), освежили смо наш сајт,... 
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Трудићемо се да их учинимо још ефикаснијим и садржајнијим у наредном периоду. Наравно, 

у договору са извођачима, одређене програме ћемо у целости приказивати уживо на 

друштвеним мрежама и интернет порталима, а друге само кроз прилог. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ УБ ЗА 2021.                                             

(средства из буџета) 

1201-0001 Функционисање локалних установа култура 

820 Услуге културе 

- 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) -9.020.000 

- 412 Социјални доприноси на терет послодавца – 1.530.000 

- 413 Накнаде у натури – 30.000 

- 414 Социјална давања запосленима – 610.000 

- 415 Накнаде трошкова за запослене – 160.000 

- 416 Награде запосленима и остали посебни расходи – 405.000 

- 421 Стални трошкови – 1.860.000 

- 422 Трошкови путовања – 40.000 

- 423 Услуге по уговору – 2.015.000 

- 424 Специјализоване услуге – 3.740.000 

- 425 Текуће поправке и одржавање – 850.000 

- 426 Материјал – 470.000 

- 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали -30.000 

- 483 Новчане казне и пенали по решењу судова – 40.000 

- 512 Машине и опрема – 200.000 

УКУПНО: 21.000.000 (буџет) 

                                                                                            директор Тања Мимић 

                                                                                             

 

                                                                     Председник УО 

                                                                                      Слободан Стефановић 

         

                                                                                     _ 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  фин. плана Установе културе за 2021. 

 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) -9.020.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца – 1.530.000 

Извршење за месец септембар *12+ 0,4% минули рад + увећање од 3,5% за јануар и фебруар 

+ увећање од 5% до краја 2021.године  + зарада запосленог Драгана Максимовић за 2021. 

год. ( зарада запосленог није у извршењу буџета за месец септембар-неплаћено одсуство од 

01.08.2020. до 01.02.2020. год.) 

-извршење за 4111 за месец септембар-673.068,52 

-извршење за 4121 за месец септембар-76.827,87 

-извршење за 4122 за месец септембар-34.405,55 

4111–8.076.822,24+32.307,28+47.114,80+336.534,26+522.421,20=9.015.199,78                   

4121 –  921.934,44 + 3.687,73  + 5.377,95 + 38.413,93+ 87.321,03 = 1.056.735,08 

4122-412.866,60+1.651,46+2.408,38+17.202,77+27.383,77=461.512,98 

4111- 9.020.000 

4121- 1.060.000 

4122-   470.000 

413 Накнаде у натури – 30.000 
4131-Поклони деци запослених поводом Нове Године и Божића 

414 Социјална давања запосленима – 610.000 
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4143-Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице - 70.000 (за 2020. неопорезиви 

износ 69.789)                                                                 

4144- 540.000 (помоћ за случај болести запосленог или члана породице 40.000 (за 

2020.годину неопорезиви износ 39.881) + друга солидарна помоћ за побољшање 

материјалног и социјалног положаја запослених – 500.000) 

415 Накнаде трошкова за запослене – 160.000 

 4151-Путни трошкови за запослене Весну Зечић Марковић, Драгану Недељковић и Тању 

Мимић.  

416 Награде запосленима и остали посебни расходи – 405.000 

4161-Запослени  Владимир  Тадић и Весна Зечић Марковић остварују у току 2021.године 

право на јубиларну награду за 10, односно 30 година радног стажа, а према ПКУ за Установе 

културе то је износ од 1,односно 3 плате. Просек бруто зараде по запосленом у РС према 

последњем објављеном податку Републичког завода за статистику за септембар месец је 

82.515. 

421 Стални трошкови – 1.860.000 

4211-трошкови платног промета и банкарских услуга – 60.000 

4212-ел. енергија,угаљ – 1.300.000(700.000 + 600.000) 

4213-комуналне услуге – 85.000 

4214-услуге телекомуникација – 245.000 

4215-осигурање – 130.000 (осигурање имовине 115.000 + осигурање службених возила 

15.000) 

4216-закуп опреме – 40.000  

422 Трошкови путовања – 40.000 

4221-дневнице-40.000 

423 Услуге по уговору – 2.015.000 

4232-компјутерске услуге –183.000(одржавање софтвера 123.000 + остале компјутерске 

услуге 60.000) 

4233-услуге образовања и усавршавања запослених – 50.000 (котизација за семинар, стручни 

испити) 

4234- 220.000(штампање публикација,карти,плаката,флајера... -200.000  +услуге рекламе и 

пропаганде, оглашавања – 20.000) 

4235- стручне услуге – 132.000 (услуге безбедности и заштите на раду 72.000 + правне услуге 

20.000 +40.000 уг.о ауторском делу  ) 

4237-репрезентација, поклони – 400.000 (Репасаж - награде -150.000 + исхрана и пиће  

учесника свих програма Установе, поклони – 250.000) 

4239-остале опште услуге – 1.030.000 (Репасаж - жири – 180.000 +  Смештај учесника 

манифестација – 150.000 + ангажована лица – 600.000 + прање возила, израда 

кључева,накнаде Сокоју,... – 100.000,00) 

424 Специјализоване услуге -3.740.000 

4242-Професионална гостовања – 900.000 

4242-Књижевне вечери, трибине -100.000 

4242-Изложбе – 50.000 

4242-Музички програми (концерти) – 50.000 

4242-Озвучење – 600.000 

4242-Летње вечери – 1.200.000 

4242-Златни дан – 550.000 

4242-Поклон представа за децу – 150.000 

4242-Фестивал руског и православног филма – 60.000 

4242-Хор Дома културе – 30.000 

4242-Литерарни-фото конкурс-50.000 

425 Текуће поправке и одржавање – 850.000 
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4251-објекат Дома културе – 590.000 (ремонт система расвете, ремонт система грејања, 

кречење, радови на хидрантима,поправка крова,ремонт система хлађења,радови на 

реконструкцији пода у сали Дома Културе) 

4252-тек. поправке и одрж. опреме – 260.000 (опрема за саобраћај 20.000 + административна 

30.000 + опрема за јавну безбедност 210.000) 

426 Материјал – 470.000 
4261-80.000(канцеларијски мат. – 60.000 + цвеће и зеленило 20.000) 

     4263-80.000-стручна литература 

4264-140.000 (бензин – 120.000 + ауто делови -20.000) 

4268-50.000 мат. за хигијену  

4269-120.000 (потрошни мат. – 50.000 +алат и инвентар 20.000 + мат. за посебне намене – 

50.000) 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали - 30.000  
4821-регистрација службених возила 15.000  

4822- таксе 12.000  

4823- пенали 3.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова - 40.000 

4831-новчане казне-40.000 

512 Машине и опрема -100 .000  
5122-200.000(електронска опрема  30.000 + рачунарска 40.000 +канцеларијска 130.000 ) 

                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                           директор 

                                                                                                                           Тања Мимић 

 

 

 

 

 


