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           Извјештај о раду Јавне установе Центар за културу општине Станари   

                                   за период jануар – децембар 2017. године. 

 

 

У претхпднпм перипду пва устанпва се активнп укљушила у прпмпцију и развпј културних 
садржаја. У врлп краткпм перипду прганизпван је велики брпј манифестација из пбласти 
коижевнпсти, ппзприщне и ликпвне умјетнпсти, кап и манифестација  везаних за пбиљежаваое 
актуелних датума. 
У пбласти ликпвне умјетнпсти прганизпване су двије излпжбе слика. Ппвпдпм Дана ппщтине свпја 
дјела излагали су Натаща Гпјкпвић, Оливера Цвијанпвић, Младен Јпвић и Александра Станкпвић, а 
прпљећне активнпсти птвприли смп излпжбпм слика Бприса Бабића, прпфеспра педагпгије, кпји је 
дпбар дип свпг прпфесипналнпг ангажмана прпвеп у Станарима. Нарпшитп смп ппнпсни на сарадоу 
са младим људима са прпстпра наще ппщтине. 
Петар Ащкраба Загпрски представип је свпју коигу „Ппслущајте (Срби у три вјере и сви други)“. 
Организпвали смп и Веше патриптске ппезије, гпсти су били шланпви Коижевнпг клуба „Јпван Душић“ 
из Дпбпја Милан Кузмић, Спаспје Тпдић и Впјислав Јпванић. Предраг Бпјинпвић представип је свпју 
прву коигу, врлп интересантан пплитишкп-екпнпмски трилер „Дпларска жапка“, гпст на прпмпцији 
била је прпф. Мира Станищев. Нащли смп прпстпра да представимп и издаоа кпја пбрађују ускп 
струшне теме, а ради се п коигама „Пплитишки меначмент“ прпф. др Зпрана Калинића и „Пплитишки 
дискурс изблиза“ прпф. др Милпвана Милутинпвића.  Прпмпцију коиге „Из смрти у живпт“ аутпра 
Дејана Лукића пратилп је и струшнп предаваое на тему превенције наркпманије. 
Имали смп шаст да у нащем Центру угпстимп и гпсппдина Василија Дуљнева, другпг секретара 
амбасаде Русије у БиХ, кпји је птвприп излпжбу „Русија-кпријени правпславља“. Ову манифестацију 
пратили су и Дани рускпг филма. 
Октпбар је мјесец у кпме се пбиљежава Дјешија недјеља, такп је и Центар 06.10.2017. гпдине 
прганизпвап низ пригпдних манифестација и најмлађим станпвницима наще ппщтине, у сарадои са 
кплективпм ЈУ ОШ „Десанка Максимпвић“, припремип приредбу, представу за дјецу и прпгпвприлп 
се п дјешијим правима. 
Жељели смп да у првпј гпдини ппстпјаоа птппшнемп са манифестацијпм кпја би тежила да ппстане 
традиципнална и пп шему би нащ Центар у некпм нареднпм перипду ппстап преппзнатљив. Такп смп 
у нпвембру традиципналнп пдржали другу Станарску културну јесен. Овпгпдищоа, друга пп реду, 
Станарска културна јесен ппшела је кпнцертпм групе Легенде, а настављена је гпстпваоем дјешије 
пјесникиое из Нища, Мирјане Балтезаревић и дпбпјске пјесникиое Јпванке Стпјшинпвић-Никплић. 
Игрпм и пјесмпм су нам се представили шланпви КУД „Опленац“  из Тпппле, шланпви КУД „Церпвица“ 
из Церпвице и СПКД „Лазарица“ из Станара. Микрпкредитнп друщтвп Микрпфин у пквиру 
пбиљежаваоа  20 гпдина успјещнпг рада ппклпнилп нам је ппзприщну представу „Ппст мущки стрес“ 
у извпђеоу Градскпг ппзприщта Јазавац из Баоалуке. Пјесник Саща Мишић представип је збирку 
пјесама „Шта сметају ријеши“, а плесни клуб „Ритам“ из Српца и Станарски хармпникащи приредили 
су плеснп-забавнп веше. Станарска културна јесен заврщила се предаваоем прптпјереја ставрпфпра 
Миладина Вукпвића , ђакпна Младена Кпвашевића и прптпјереја ставрпфпра Мирпслава Живкпвића 
на тему „Правпславље у успрскпм крају“. Мажпрет секција кпја дјелује у Станарима два пута је 
наступила у нащем Центру, у пквиру Дана плеса и Нпвпгпдищоег кабареа мажпреткиоа. 
Нащ гпст бип је и глумац Слпбпдан Ћустић, извеп је свпју представу „О глуматаоу“ и пдущевип 
велики брпј гледалаца. 
Глумац Милан Малбаща представип се публици представпм „Е, судбинп,судбинп“. 
Центар се активнп укљушип и ппдржап све хуманитарне активнпсти на ппдрушју наще ппщтине. 
Организпван је хуманитарни кпнцерт за ппмпћ нащем суграђанину Синищи Шљивићу. 
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 Ушествпвале су извпрне групе: Мара и лпле, Немаоа Лукић и Никпла Старшевић, Штрбашки звуци, 
Кроински звуци, Глас Требаве, Требавске лпле, Звуци Кроина и шланпви СПКД „Лазарица“ из 
Станара и КУД „Церпвица“ из Церпвице. 
Центар је свпјим активнпстима прппратип, прганизпвап и пбиљежип и Правпславну нпву гпдину, а у 
сарадои са Министарствпм ппрпдице, пмладине и сппрта Републике Српске и кплективпм ЈУ ОШ 
„Десанка Максимпвић“ и прву Кпнференцију беба. Кпнференцију је птвприп и пригпдне ппклпне 
урушип нашелник ппщтине гпсппдин Дущан Панић. Првп трпшланп предсједнищтвп шинили су: Нађа 
Драгишевић, најмлађа беба, Јпвана Ђукић, „најстарија“ беба и близанкиое Марија и Гпрдана Бајић, 
бебе са највище браће и сестара. 
Свешана академија ппвпдпм Дана Републике Српске пдржана је 10.01.2017. гпдине. 
За све даме наще ппщтине ппвпдпм пбиљежаваоа 8. марта, Дана жена прганизпван је кпнцерт 
Милпща Радпвића. 
Жеља нам је да у нареднпм перипду прпщиримп свпје активнпсти, да радимп и на ппдрушју 
нефпрмалнпг пбразпваоа, али и да ппвећамп брпј културних дещаваоа и радимп на оихпвпј 
прпмпцији. 
Сви садржаји кпји су приказани били су птвпрени за све грађане и Центар није врщип наплаћиваое 
улазница. 
Упоредо са одржавањем програмских садржаја, Центар се ставио на располагање свим удружењима  

и организацијама са подручја општине у погледу кориштења сале и опреме Центра. 

    
Плато испред Центра.                                                  Унутрашњи простор, бина  

    
Конференција беба.                                                       Посјетиоци на манифестацији 
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    Манифестације, 2017. година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                    
      Новогодишња честитка                 Свечана академија                          Православна Нова година            Хуманитарни концерт  

    

                                                           
      Промоција књиге                            Концерт Милоша Радовића          Монодрама „О глуматању            Вече патриотске  поезије                                   

                        
 

                                            
        Васкршњи сабор Церовица           Промоција књиге                         НТЦ предавање                               Изложба слика 

                                                               „Доларска жаока“                                                                                  Бориса Бабића                                                                     

                                                         

                                           
       Промоције књига                            Промоција књиге „Из смрти    Изложба „Русија-коријени             Конференција беба                                     

    „Политички менаџмент“                у живот“ и предавање на          православља“ и дани руског 

      и „Политички дискурс“                 тему превенција наркоманије    филма 
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    Манифестације, 2017. година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

                                     
      Дани општине Станари                Дјечија недеља                                Станарска културна јесен              Концерт групе Легенде 

 

                                   
     Књижевни час са пјесникињом     Вече фолклора                                  Представа ПМС                                Новогодишњи кабаре  

     Мирјаном Балтезаревић                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                            

                    

      Промоција књиге                           Плесно забавно вече                        Православље у Усорском крају        Еее судбино, судбино 

   „Шта сметају ријечи“                                

.     
 

У децембру 2017. године штампан је први Билтен ЈУ Центар за културу општине Станари са 

приказаним програмским садржајима и активностима проведеним у протеклом периоду. 
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Купљена опрема у 2017. години 
 

За потребе Јавне установе Центар за културу општине Станари купљен је пројектор и кино платно 

неопходно за презентације и предавања. У сали Центра набављене су нове столице, уређена је бина, 

постављени паравани прилагођени за извођење позоришних представа. На улазу у салу простор је 

опремљен и прилагођен за Галерију, постављене су плоче за изложбе  и израђени штафелари. 

Купљен је дигитални фотоапарат за развој фотографске дјелатности. 

 

 

Квалификациона структура и број запослених радника по систематизацији у  

ЈУ Центар за културу општине Станари. 

Ред. 

Број. 

Степен стручне спреме 2017. год. 

1. Висока стручна спрема  1 

2. Виша стручна спрема - 

3. Средња стручна спрема  2 

4. Неквалификовани радник 1 

5. Волонтери - 

Укупно:  4 

 

 

Извјештај о раду Управног одбора: 

   

  Управни одбор ЈУ  Центар за културу општине Станари броји три члана.  

У 2017. години Управни одбор установе разматрао је и усвојио низ тачака битних за функционисање 

рада ЈУ Центра за културу општине Станари. 

- Разматран и усвојен буџет ЈУ Центар за културу општине Станари за 2018 годину., 

- Разматрање и усвојен План и програм рада Јавне установе Центар за културу општине Станари за 

2018. годину, 

-Разматран и усвојен извјештај о раду ЈУ Центара за културу општине Станари за 2016 годину., 

-Усвојен правилник о заштити и здравњу радника на раду и акти о процјени ризика на радном мјесту 

и у радној средини., 

-Упуство о раду пријемне службе., 

-Одлука о кућном реду., 

-Елаборат процјена угрожености од елементарне непогоде и других несрећа-план заштите 

спасавања., 

-Правилник о канцеларијском и архивском пословању и листа категорија документарне грађе са 

роковима чувања., 

-Измјена правилника о обрачуну и испалти плата и других личних примања запослених у ЈУ Центра 

за културу опстине Станари. 

 Управни одбор је свакодневно пратио рад и функционисање Јавне установе Центар за културу 

општине Станари. Предвиђене  активности у 2017. години успјешно су реализоване. 
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ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2017. ГОДИНИ 

 

1. Приходи из буџета општине (грант)........................................................................157 000,00 КМ 

2. Приходи од властите дјелатности.....................................................................................12,50 КМ 

3. Дати аванси у 2016. години................................................................................................88,70 КМ 

4. Пренесена средства из 2016. године...........................................................................11 132,18 КМ 

___________________________________________________________________________________ 

Реализовани приходи са 31.12.2017. год..................................................................168 233,38 КМ 

 

 

Расходи са 31.12.2017.  

Ред. 

Број 
Број 

конта 

                                Опис расхода Извршење 

 31.12.2017     

 

1. 411100 Расходи за бруто плате       70 898,74 

2. 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

запослених 

      16 497,88 

3. 412100 Расходи по основу закупа пословних канцеларија и опреме         4 747,24 

4. 412200 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних, комуникационих 

и транспортних услуга 

    2 520,61 

5. 412300 Расходи за режијски материјал        992,13 

6. 412400 Расходи за посебне намјене     5 810,92 

7. 412500 Расходи за текуће одржавање        154,71 

8. 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја            0,00 

9. 412700 Расходи за стручне услуге      7 782,61 

10. 412800 Расходи за одржавање зелених површина        144,35 

11. 412900 Остали непоменути расходи   46 126,89 

12. 511300 Издаци за набавку постројења и опреме   11 144,25 

     13.  512100 Издаци за књиге         800,00 

14. 516100 Издаци залихе ситног ивентара и сл.        172,32 
Укупно:        167 792,65 
Непотрош

ено 
              440,73 

Свеукупн       168 233,38 

 

                                                                                                           Свеукупно непотрошено: 440,73 КМ 

 

Непотрошена средства  у износу од  440,73  КМ уторшиће се у 2018. години за куповину постројења и 

опреме за потребе ЈУ„Центра за културу“ предвиђене Програмом рада.  
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Опис расхода по броју конта: 

 

411100 - Плате, доприноси, порез на плате. 

411200 - Топли оброк запослених, регрес. 

412100 - Накнада за закупнину пословних канцеларија. 

412200 - Трошкови по основу ел.енергије, телефона, интернета, РТВ такса. 

412300 - Канцелариски материја, хемијски материјал за одржавање чистоће, остали режијски материјал. 

412400 -  Расходи за посебне намјене, баштенско цвијеће и природни аранжмани, роковници, мајице, 

захвалнице, балони, заставе, плакати за манифестације, штампање и лијепљење билборда, каталози, 

новогодишњи рекламни материјал,билтен. 

412500 -  Расходи за текуће одржавање, електроматеријал. 

412600 - Трошкови по основу службеног путовања. 

412700 - Накнада за рачуноводствене и књиговодствене услуге. 

412800 - Расходи за одржавање зелених површина, 

412900 - Организовање манифестација, ауторски хонорар, уговори о дјелу, порези по наведеним уговорима, 

декоративни материјал, конзумација хране и пића учесника манифестација, управни одбор (накнада за 

Управни одбор 20 066,31 КМ ), израда пројекта монтажно-демонтажне бине, мултимедијалне услуге, расходи 

за административне таксе, смјештај КУД Опленац.  

511300 – Пројектор, кино платно, носачи за пројектор и платно, дрвене канцеларијске столице за 

салу,фотоапарат, израда стафелаја, ивентар за галерију. 

512100 – Издаци за књиге. 

516100 –Издаци за залихе ситног ивентара, израда табли са натписом установе.  

Период: 01.01. – 31.12.2017. год. 

 

 

Обавезе и потраживања по завршном рачуну за 2017. год. ЈУ Центар за културу општине Станари. 

Ред. 

број. 

Обавезе и потраживања по завршном рачуну за 2017 годину.  2017. година 

1. Обавезе по крдитима                   - 

2. Доспјеле,  а неизмирене обавезе за порезе и доприносе фондовима                  - 

3. Обавезе према запосленима у установи и члановима Управног одбора.                  - 

4. Остале обавезе                  - 

 

Број: 0205-41/18 

Станари, 26.02.2018. године 

 

Достављено: 

-Скупштина општине Станари, 

-Начелник општине, 

- а/а 

 

 

 

 вд. предсједника Управног одбора                                   вд. директора 

             Миломир Стевановић                                                        Богдановић Слађан 

 

 

 

7 


