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На основу члана  41. Закона о култури  („Службени гласник РС“ бр.72/2009 ) и 

Статута Дома културе општине Нови Бечеј са седиштем у Новом Бечеју, Трг 

ослобођења бб Управни одбор je на седници одржаној 16.12.2014 године донео 

 

 

О Д Л У К У 
 
 

Усваја се Предлог  плана  за 2015.  годину Дома културе општине Нови Бечеј 

 

 

1. Предлог плана садржи Општи и Посебни део. 

 
 
Општи део предлога финансијског плана садржи: 

- профил установе 

- планиране активности у 2015. години 

 

 

Посебни део предлога финансијског плана садржи: 

- планирана средства за финансирање у 2015. години. 

 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења. 

 

3. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
______________________________ 

 

 

 

 

 



 
ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

TÖRÖKBECSE KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Трг Ослобођења бб, Нови Бечеј, tel.: 023/771-330, факс: 023/771-057, 

матични број: 08810117, ПИБ: 103292503,  

www.domkulturenb.com,  domkulturenb@open.telekom.rs,  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Бечеј, 16.12.2014.године 

 



На основу члана 41. Закона о буџетском систему („службени гласник РС“ број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), члана 10 Закона о  

култури(„Службени гласник РС“ бр.72/2009 ), и Статута Дома културе општине Нови 

Бечеј, а у вези са Упутством за припрему буџета општине Нови Бечеј за 2015. годину са 

пројекцијама за 2016 и 2017 годину, Управни одбор Дома културе општине Нови Бечеј  

на седници одржаној 16.12.2014 године доноси 

 

 

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 . ГОДИНУ 
 

у складу са усвојеним планом рада за 2015. годину, планом ресурса (људских и 

материјалних), као и планом  прихода  за 2015. годину. 

 Предлог финансијског плана за 2015 годину састоји се општег и посебног дела. 

 

I. ОПШТИ ДЕО 
 

Општи део Предлога финансијског плана чине : профил корисника (основни 

подаци и укупна планирана средства за финансирање у 2015. години. 

 

1. ПРОФИЛ КОРИСНИКА / УСТАНОВЕ  

 

Дом културе општине Нови Бечеј, Трг ослобођења бб, је установа културе 

основана од стране Општине Нови Бечеј ради обављања културне делатности којом се 

обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и 

остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе. 

Установа Дома културе општине Нови Бечеј је сервис грађана, у коме они имају 

могућност да задовољавају елементарне потребе за културним уздизањем и као 

конзументи културних програма, али и самостално путем аматерског деловања у 

области културе, стваралаштва и забаве. 

На основу претходних година, носилац културних дешавања и активности 

секција, Удружења грађана, неформалних група, био је Дом културе, те се планира да 

ће и у 2015. године исти корисници спроводити своје активности у Дому културе. 

Дом културе обезбеђује простор, људство, опрему и услове (комплетна логистичка 

подршка) свим актерима културног живота нашег места без накнаде, што ће чинити и 

надаље уз могућност да оствари приход за услуге које излазе из домена културе. 

У Установи ће се одвијати несметан рад истуреног одељења Ниже музичке 

школе „Слободан Малбашки“ из Кикинде, удружења српско-руског пријатељства 

„Волошин“, Аматерског позоришта, фолкорне секција КУД-а „Бећарац“, МКУД „Јокаи 

Мор“, Удружења грађана, Основних школа, Предшколске установе, Удружења 

пензионера, Инвалида рада, Удружења Рома, Завичајног клуба и свих других 

Организација које имају потребу да своје активности реализују у Дому културе. 

Поред активности које ће се спроводити као сервис грађана, Дом културе ће 

спроводити културне програме у служби задовољавања културних потреба деце, 

омладине и одраслих на језицима народа и народности који живе у нашем месту, при 

чему ће се водити рачуна да програмски садржаји буду високог уметничког нивоа у 

служби развијања естетског укуса код деце и омладине. 

Програми ће се реализовати и биће доступан  у свим насељеним местима наше 

општине у зависности од материјалних могућности с обзиром да су једним делом 

програмски садржаји у култури комерцијални. 



Дом културе општине Нови Бечеј у сарадњи са Покрајинским и Републичким 

културним институцијама ће настојати да одржи континуитет организовања 

манифестација, а то су: 

1. јун, јул, август: „Летњи биоскоп“, амфитеатар на кеју, 

2. мај: „Обзорја на Тиси“, 23. Дани Јосифа Маринковића, 

3. август: XX Сазив Тиске Академије Акварела, 

4. октобар: Фестивал комедије, који је 2014. године поново покренут.  

 

Наведене манифестације финансираће се средствима Републике, Покрајине и 

Општине према конкурсу, из донација и из сопствених средстава. 

 

У 2015. години, Установа ће учествовати у реализацији: 

 

- „Дани Теодора Павловића“ Ново Милошево, 

- „Дани Лазе Телечког“ Кумане, 

- Смотра народног стваралаштва „Ричај“, 

- Мултикултурални викенд 

- Светски дан Рома. 

 

Током године се планира одржавање: 

- позоришних представа за одрасле 6, 

- позоришних представа за децу 4, 

- изложби 10, 

- биоскопске пројекције 10, 

- програма озбиљне музике 2, 

- књижевне вечери 2, 

- забавних програма 15, 

- радионица за децу и одрасле 10, 

- трибина 5. 

 

Све програмске садржаје и активности реализоваће 9 запослених радника Дома 

културе општине Нови Бечеј, по следећој Унутрашњој организацији и систематизаицји 

послова: 

 

Назив:        бр. извр. 

- помоћник директора установе     1 

- стручни сарадник-менаџер у организацији   1 

- организатор мање сложених послова     1 

- музички сарадник и организатор општих послова  1 

- сарадник за програме националних мањина   1 

- послови обезбеђења и противпожарне заштите   1 

- радник на одржавању чистоће     2 

- директор        1 

__________________________________________________________________ 

укупно:        9 

 

 

 

 

 



Установа планира обављање следећих активности у 2015. години: 

А) Планиране активности из области културе: 

 

МЕСЕЦ ПРОГРАМ 
Фебруар  Изложба „Краљевство цигле и црепа“, Народни музеј 

Кикинда 

 Дан заљубљених-годишњи концерт ансамбла Обзорја 

Март Концерт класичне музике 

 Изложба слика 

 Позоришна представа 

Април Изложба макете-препорука Министарства образовања 

 Позоришна представа 

 Изложба слика  

Мај Обзорја 22-23.05.2014. 

 Изложба фотографија 

Јун Изложба слика 

 Мултикултурални викенд-наступ фоклорних секција 

 Позоришна представа 

Јул Летњи биоскоп 

Август ТАА 15-21.08. 

 Концерт класичне музике 

Септембар Изложба слика – општинска смотра аматера 

 Позоришна представа 

Октобар Изложба слика 

 Фестивал Комедије 

 Концерт класичне музике 

 Дечја недеља-представа+радионице 

Новембар Изложба слика  

 Ноћ Позоришта 

Децембар Изложба слика 

 Концерт новогодишњи 

 Новогодишња престава 

Укупно: 27 програма 
 

Б) Планиране остале активности  

 

На санацији објекта Дома културе планирано : 

1. кречење фасаде  

2. поплочавање платоа на спрату – улаз у Дом културе  

3. промена (АЛУ профил) улазног портала (замена благајне)  

4. санирање мушког тоалета  

5. кречење, ламинат, замена елетроинсталација у канцеларији  

6. реновирање галерије „Село“ 

7. санирање контролне собе на сцени 

8. израда пројектно-техничке документације за санацију и реконструкцију објекта 

 

Куповина опреме: 

1. куповина рефлектора  

2. видео надзор (камере, сервер, инсталација опреме)  



3. набавка 2 екрана осетљива на додир (модернизација галерије и модернизација 

културних садржаја у Дому културе) 

 

На дан 31.12.2013 године установа је располагала основним средствима: 

- зграде и грађевински објекти садашње вредности 6.598.000,00 динара, 

- опрема садашње вредности 359.000,00 динара. 

 

Зграде и грађевински објекти састоје се од: 

Објекта у Новом Бечеју, Трг ослобођења бб, површине од 1.000 м2 у којима се обавља 

делатност Дома културе. 

 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 
III.  

 

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2015. ГОДИНИ 

 

До износа укупних планираних средства (прихода, примања, расхода и издатака) 

у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2014. 

годину у периоду од 01.01. до 30.11. 2014. године и процене могућег остварења до краја 

буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета општине Нови 

Бечеј за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину. 

 

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2015. 
годину састоје се из следећих средстава: 

 
 

Врста прихода износ 

из буџета општине 15.370.000,00 
из буџета Републике Србије и АПВ 1.000.000,00 
из донација  
сопствени приходи корисника/установе 500.000,00 
 
УКУПНО: 

16.870.000,00 

 
 
Планирани расходи и издаци за 2015. годину су: 
 

Врста расхода износ 

Плате, додаци и накнаде запослених 5.525.000,00 

Социјални доприноси на терет послодавца 990.000,00 

Остале дотације и трансфери  745.000,00 

Социјална давања запосленима 500.000,00 

Накнаде трошкова за запослене 210.000,00 

Награде запосленима и остали посебни расходи  

Стални трошкови 1.750.000,00 

Трошкови путовања 60.000,00 

Услуге по уговору 530.000,00 

Специјализоване услуге 1.800.000,00 



Текуће поправке и одржавање 3.460.000,00 

Материјал 600.000,00 

Порези и обавезне таксе 300.000,00 

Новчане казне 0 

Зграде и грађевински објекти 0 

Машине и опрема 400.000,00 

 
УКУПНИ РАСХОДИ 16,870,000,00 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


