


 
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@mts.rs,  

 
 

 
 

Број:  

Датум:  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА КУЛТУРЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Установа Дома културе општине Нови Бечеј представља сервис грађана, у 

коме они имају могућност да задовољавају елементарне, али и специфично 

профилисане 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 2016. године исти корисници спроводити своје активности у Дому 

културе. Поред постојећих удружења и сарадника, 2015. године смо број корисника 

простора Дома културе повећали и такав тренд желимо да наставимо и у 2016. 

години. 

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. Услуга коришћења простора јесте без надокнаде, али уз услов да 

се корисници простора одуже својим програмом у току године. 

У Установи ће се одвијати несметан рад истуреног одељења Ниже музичке 

школе „Слободан Малбашки“ из Кикинде, Градског Народног Оркестра Нови Бечеј 

(основан 2015), тамбурашког оркестра Обзорја, 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 доступни  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. јул, август: „Летњи биоскоп“, амфитеатар на кеју, 

2. мај: „Обзорја на Тиси“, 24. Дани Јосифа Маринковића, 
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3. август: XXI Сазив Тиске Академије Акварела, 

4. октобар: Фестивал комедије у сарадњи са Аматерским позориштем Нови Бечеј. 

 

Наведене манифестације финансираће се средствима Републике, Покрајине 

и Општине према конкурсу, из донација и из сопствених средстава. 

 

У 2016. години, Установа ће учествовати и дати подршку у реализацији програма 

следећим манифестација: 

 

- „Дани Теодора Павловића“ Ново Милошево, 

- „Дани Лазе Телечког“ Кумане, 

- Смотра народног стваралаштва „Ричај“, 

- Мултикултурални викенд. 

 

 

Током године се планира одржавање: 

- позоришних представа за одрасле 8, 

- позоришних представа за децу 6, 

- изложби 10, 

- биоскопске пројекције 12 (дана), 

- програма озбиљне и популарне музике 6, 

- књижевне вечери 2, 

- забавних програма 15, 

- радионица за децу и одрасле 10, 

- трибина 3. 

 

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 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Председник УО 

                                                                                                               Жива Јаковљев 

 

__________________ 

 

 



ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ 

НОВИ БЕЧЕЈ 

18.12.2015.године 

ФИНАНСИЈАСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ 

     

 ПРИХОДИ:    

     

  ВРСТА ПРИХОДА 
БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

ОСТАЛА 
СРЕДСТВА 

УКУПНО 

          

  Приход од буџета оппштине Нови Бечеј 13,550,000.00   13,550,000.00 

  Сопствени приходи   1,200,000.00 1,200,000.00 

  
Трансферна средства од других нивоа 
власти   500,000.00 500,000.00 

          

  УКУПНИ ПРИХОДИ 13,550,000.00 1,700,000.00 15,250,000.00 

     

 РАСХОДИ:    
     

  ВРСТА РАСХОДА 
БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

ОСТАЛА 
СРЕДСТВА 

УКУПНО  

     

411 Плате,додаци и накнаде запослених 5,525,000   5,525,000 

412 Соц. доприноси на терет послодавца 990,000   990,000 

465 остале дотације и трансфери 745,000   745,000 

413 Накнада у натури 0   0 

414 Социјална давања запослених 200,000   200,000 

415 Накнаде за запослене 50,000   50,000 

416 Награде, бонуси и остали расходи 50,000   50,000 

421 Стални трошкови 1,950,000 50,000 2,000,000 

422 Трошкови службених путовања 35,000 25,000 60,000 

423 Услуге по уговору 955,000 25,000 980,000 

424 Услуге културе  600,000 1,200,000 1,800,000 

425 Текуће поправке и одржавања 1,400,000 100,000 1,500,000 

426 материјал 600,000 100,000 700,000 

472 Социјална давања      0 

482 Порези, обавезне таксе и казне 50,000   50,000 

511 Капитално одржавање објеката 0   0 

512 Улагања у основна средства 400,000 200,000 600,000 

  УКУПНО 13,550,000 1,700,000 15,250,000 

 

                                                                                                        Председник УО 

   Жива Јаковљев 

 

__________________ 


