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ЈАНУАР 
 

 ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ АНИП „ВЛАСТИМИР 
ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ 

Традиционално, концерт ће бити уприличен поводом новогодишњих празника. Домаћин 
концерта биће Ансамбл народних игара и песама „Властимир Павловић Царевац“ Велико 
Градиште који ће тим поводом разноврсним  кореографијама представити  резултат рада 
Ансамбла у претходном периоду. Предвиђени трошкови реализације овог концерта су за 
штампу плаката и позивница у износу од 1.500,00динара, трошкови хонорара чланова 
оркестра и сарадника фолклора у износу са 18.000,00дин, као и послужење учесника 
програма у износу од 27.000,00динара. 

 
 

 ПОЛАГАЊЕ ВЕНЦА  НА СПОМЕНИК ВЛАСТИМИРУ ПАВЛОВИЋУ 
ЦАРЕВЦУ 

Свечаним полагањем венца на споменик виолинисти Властимиру Павловићу Царевцу 
биће обележен дан  када је овај великан отишао у историју. Планиран трошкови су у 
износу од  1.000,00 динара. 

 
 

 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ РОЂЕЊА ЖАНКЕ СТОКИЋ 
 

У јануару месецу, поводом обележавања дана рођења Жанке Стокић, планирано је 
полагање венца на спомен бисту Жанки Стокић у градском парку. Планирани трошак је  у 
износу од 1.000,00 динара 
 
У току овог месеца дечије позориште припрема три позоришне представе. 

ФЕБРУАР 

 ГОСТУЈУЋА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 
 

У фебруару месецу планирано је извођење позоришне представе, гостујућег позоришта са 
којим постоји сарадња. Планирани трошкови послужења су у износу од 10.000,00динара. 

 

 БИОСКОП 

Биоскопска публика ће имати прилику да ужива у новим кинематографским остварењима 
у сали Културног центра. 

 

     ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 
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 САЈАМ ТУРИЗМА 

Културни центар у сарадњи са Туристичком организацијом, планира представљање 
фестивала „Царевчеви дани“,  на предстојећем међународном сајму туризма у Београду.  

 ГОСТОВАЊЕ АНИП-а У ЗЕМЉИ 

У наведеном месецу планирано је гостовање и одржавање концерта у окружењу са циљем 
промовисања и представљања како самог ансамбла, тако и имена,  које са поносом носи 
ансамбл. Јединствена прилика за промовисање фестивала „Царевчеви дани“.Предвиђени 
трошкови превоза чланова ансамбла и оркестра су у износу од 15.000,00динара,  хонорара 
чланова оркестра износе 18.000,00 динара. 

 

МАРТ 

 КОНЦЕРТ „ДАМАМА НА ДАР“ 

И ове године, Културни центар планира да организује концерт посвећен лепшем полу. 
Домаћин концерта је  Ансамбл народних игара и песама“Властимир Павловић Царевац“. 
У оквиру програма наступиће гости и пријатељи ансамбла. Предвиђена средства за 
штампања плаката и позивница у износу од 1.000,00динара, хонорари сарадника и 
чланова оркестра износе 18.000,00дин, трошкови послужења чланова концерта износе 
25.000,00динара. 

 
 

 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 
 

Као и претходних година и ове године Културни центар ће организовати општинско 
такмичење рецитатора.   На такмичењу учествују  ученици основне  школе из Великог 
Градишта, Средњева, Мајиловца и средње школе Велико Градиште. Првопласирани 
ученици, подељени у три старосне категорије,  стичу право учешћа на окружној смотри 
рецитатора   у Жагубици. Планирани трошкови штампања захвалница и диплома износе 
1.000,00динара, трошкови послужења 2.000,00 динара, трошкови хонорара жирија 
5.000,00 динара. 

 
 

 ПРЕМИЈЕРА ДЕЧИЈЕ ПРЕДСТАВЕ  
 

У марту месецу планирано је премијерно извођење представе „Доживљаји причалице 
Брбљивковић“ , најмлађе групе дечијег позоришта „Жанка Стокић“ у режији Светлане 
Секе Јевтић. Планирани су трошкови штампање плаката и позивница износи 500,00 дин 
за послужење у износу од 4.000,00 динара. 

 

 ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ 
 

Након припреме позоришне представе у новој позоришној сезони, планирано је 
премијерно извођење позоришне представе. Планирани трошкови су у износу од 1.500, 
динара за плакате и позивнице и 15.000,00 динара за послужење. 
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 ГОСТОВАЊЕ АП“ ЖАНКА СТОКИЋ“ 

На основу сарадње и размене позоришних пројеката, планирано је гостовање АП“Жанка 
Стокић“.  Планирани трошкови путовања износе 8.000,00динара, а штампа плаката 
500,00дин. 

 
АПРИЛ 

 

 УЧЕШЋЕ АНИПА-а НА ФЕСТИВАЛУ „КРЕНИ КОЛО ДА КРЕНЕМО“ У 
БОЖЕВЦУ 

На позив огранизатора, планирано је учешће дечијег фолклорног  ансамбла  на дечијем 
фестивалу „Крени коло да кренемо“ у Божевцу. Планирани трошкови путовања износе 
8.000,00динара,  хонорари за чланове оркестра износе 18.000,00динара. 

 

 ПРЕМИЈЕРА ДЕЧИЈЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ  
 

У наведеном месецу планирана је премијера дечије позоришне представе, коју ће извести 
дечије позориште“Жанка Стокић“. Наведена представа ће наступити и бити у 
такмичарској конкуренцији са другим позориштима  на смотри сценског стваралаштва 
деце Браничевског округа. Штампање плаката и позивница износи 500,00 дин., а 
трошкови послужења 4.000,00динара. 

 

 ГОСТОВАЊЕ АНСАМБЛА У ИНОСТРАНСТВУ 

На основу досадашњих искустава, услед бројних позива за гостовања и прекограничну 
сарадњу из иностранства, планирано је гостовање у дијаспори. Циљ гостовања је 
промовисање наше културе и фолклорног стваралаштва. Планирани трошкови превоза 
износе 100.000,00динара, , хонорари за чланове оркестра износе 18.000,00динара. 

 

 ГОСТОВАЊЕ АП“ ЖАНКА СТОКИЋ“ 

На основу сарадње и размене позоришних пројеката, планирано је гостовање АП“Жанка 
Стокић“.  Планирани трошкови путовања износе 20.000,00динара, а штампа плаката 
500,00дин. 

 

 ПРЕМИЈЕРА ДЕЧИЈЕ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ  
 

У наведеном месецу планирана је премијера дечије позоришне представе у режији 
Светлане Јевтић, коју ће извести дечије позориште“Жанка Стокић“. Наведена представа 
ће наступити и бити у такмичарској конкуренцији са другим позориштима  на смотри 
сценског стваралаштва деце Браничевског округа. Штампање плаката и позивница 
износи 1.000,00 дин., а трошкови послужења 4.000,00динара. 

 

 14.  СМОТРА СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ БРАНИЧЕВСКОГ 
ОКРУГА 

У 2020. године планирано је одржавање 14. Смотре дечијег сценског стваралаштва у 
организацији Културног центра, а у оквиру кога ће се представити дечија позоришта и 
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из Браничевског округа. Планирани трошкови штампања позивница, плаката и 
диплома износе 2.000,00динара, трошкови послужења износе 10.000,00 динара. 
 

 

 ГОСТУЈУЋА ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА 
 

У априлу месецу планирано је учешће гостујуће дечијег позоришта. Планирани трошкови 
послужења су у износу од 4.000,00 динара.  
 

 ГОСТУЈУЋА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 
 

У априлу месецу планирано је извођење позоришне представе, гостујућег позоришта са 
којим постоји сарадња. Планирани трошкови послужења су у износу од 10.000,00динара. 
 

 
МАЈ 
 

 ГОСТОВАЊЕ АП “ЖАНКА СТОКИЋ“ 

Предвиђено је гостовање и извођење представе на другим позоришним сценама. 
Трошкови путовања би износили 20.000,00динара, штампање плаката 500,00 динара. 

 16. СМОТРА МЕЂУОКРУЖНА СМОТРА ДЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРНОГ 
СТВАРАЛАШТВА  

И ове године, Културни центар планира одржавање 15. Међуокружне смотре  дечијих 
фолклорних ансамбала у оквиру којих ће наступити КУД-ови из Браничевског и 
Подунавског округа. Планирани  трошкови су за штампање промо материјала и диплома 
у износу од  2.000,00 динара, хонорари за сарадника фолклора и чланове оркестра износе 
18.000,00динара, а предвиђен је хонорар селектора у износу од 10.000,00 динара, 
трошкови послужења гостију износе 25.000,00динара. 

 

 УЧЕШЋЕ АНИП-а НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „ДАНИ ЦВЕЋА“ У КУСИЋУ И 
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ 

Почетак маја месеца је у знаку цвећа и меда, што нас директно асоцира на село Кусиће и 
ову манифестацију, а то је „Дани цвећа и меда“, која се одржава у селу Кусићу и Великом 
Градишту. У оквиру манифестације „Дани цвећа“ АНИП „Властимир Павловић Царевац“ 
ће узети учешће у селу Кусићу и Великом Градишту. Планирана средства су за трошкове 
(два дана наступа) хонорара сарадника и чланова оркестра 36.000,00динара 
 

 УЧЕШЋЕ АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА НА МАПС-у  У ПЛАЖАНИМА 

У наведеном месецу , а на позив који се очекује од организатора, планирано је, учешће на 
Мајским позоришним свечаностима  у Плажанима (МАПС), где ће се АП „Жанка Стокић“ 
представити са новом колажном представом. Предвиђени трошкови превоза учесника су 
18.000,00динара, а трошкови штампања плаката су 500,00динара. 
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 ГОСТОВАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ПОЗОРИШТА 

Након премијерног извођења дечије позоришне представе планирано је гостовање дечије 
представе и представљање дечијег позоришта у другим местима. Трошкови превоза деце 
планирано је да износе 10.000,00 динара, штампање плаката 500,00 динара. 
 

ЈУН 

 ГОСТОВАЊЕ АНИП-а У ЗЕМЉИ 

У наведеном месецу планирано је гостовање и одржавање концерта у местима у окружењу 
са циљем промовисања и представљања како самог ансамбла, тако и имена које са 
поносом носи ансамбл. То ће уједно бити и прилика за промовисање фестивала 
„Царевчеви дани“ уочи самог одржавања. Предвиђени трошкови превоза чланова 
ансамбла и оркестра у места у окружењу су 10.000,00динара, а хонорари износе 
18.000,00динара. 

 

 ГОСТОВАЊЕ АП“ ЖАНКА СТОКИЋ“ 
 

На основу сарадње и размене позоришних пројеката, планирано је гостовање АП“Жанка 
Стокић“, овим гостовањем аматери нашег позоришта би се представили својим комадом. 
Планирани трошкови путовања износе 30.000,00динара, а штампа плаката 500,00дин. 

ЈУЛ 

 26. ФЕСТИВАЛ „ЦАРЕВЧЕВИ ДАНИ“ У ЦАРЕВЦУ И ВЕЛИКОМ 
ГРАДИШТУ 

Музички фестивал је у организацији Културног центра, тако да се у току месеца сав рад и 
пажња усмерава на што бољу организацију фестивала. Фестивал ће се одржати половином 
месеца јула. Предвиђена су средства у износу од 1.500 000,00 динара (буџетска средства) 
и донације у износу од 400.000,00 динара. 
 
За услуге домаћинства и угоститељства предвиђено је 580.000,00 динара. 
За услуге образовања Културе и спорта (хонорари сарадницима, штампање, набавка 
монографије, превоз и смештај учесника, награде) предвиђено је 1.320.000,00 динара. 

 

 ГОСТОВАЊЕ АНИПА-а У ИНОСТРАНСТВУ 

На основу позива домаћина  планира се гостовање на неком од фестивала у иностранству. 
Планирани трошкови путовања износиће 400.000,00 динара, хонорари износе 
18.000,00динара. 

 
АВГУСТ 

 ПОДРШКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 
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Културни центар ће и ове године пружити техничку помоћ при реализацији других 
манифестација, као што су Аласке вечери, Пасуљијада, Рамски сутони, Сила фест, остала 
битна дешавању у туризму, спорту и култури. 

СЕПТЕМБАР 

 6. ФЕСТИВАЛ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА „ШТАП И КАНАП“-ШИК 

Након одржаног 5. фестивала аматерских позоришта „Штап и канап“ у оквиру кога су 
изведене квалитетне представе, што потврђују позитивне критике посетилаца, и у 2020. 
години планирано је одржавање шестог по реду фестивала,  са циљем неговања 
аматеризма кроз позоришну уметност у скромним условима и са скромним средствима. 
Поводом манифестације биће уприличено извођење позоришне представе 
професионалне продукције. Планирани трошкови штампања диплома, захвалница, ШИК 
билтена и позивница су 4.000,00динара, трошкови послужења учесника свих дана 
фестивала износе 50.000,00 динара. 
 

 МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – 
ЛИЦЕ ЕВРОПЕ“ 
Пројекат ће се реализовати у септембру месецу  у Великом Градишту и Сребрном 
језеру,  који представља повезивање културних атракција, интерпретацију и 
очување наслеђа  у сврху пораста интересовања  омладине за историју општине 
Велико Градиште са мотом „Прошлост за будућност“. Планирани трошкови за 
исхрану и смештај су у износу од 200.000,00 динара, трошкове штампе промо – 
материјала и  потрошног материјала су у износу од 200.000,00 динара.  

 

 УЧЕШЋЕ АНИП-а „ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ У 
ПРОГРАМИМА УСТАНОВА У ЗЕМЉИ  СА КОЈИМА ПОСТОЈИ САРАДЊА  
 

У сврху реализације сарадње са Установама културе планирано је учешће у програмима. 
Планирани трошкови путовања износиће 40.000,00 динара, хонорари износе 
18.000,00динара. 

 
ОКТОБАР 

 ГОСТОВАЊЕ АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА „ЖАНКА СТОКИЋ“ 
 
На основу сарадње и размене позоришних пројеката, планирано је гостовање АП“Жанка 
Стокић“, овим гостовањем аматери нашег позоришта би представили посетиоцима  
других културних установа.  Планирани трошкови путовања износе 15.000,00динара, а 
штампа плаката 500,00дин. 

 

 ПРЕДСТАВА ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 
 
У оквиру обележавања дечије недеље, Културни центар ће у сарадњи са школским 
установама организовати извођењен дечије  представе којом ће се представити позориште 
са којим постоји сарадња. Планирана средства за послужење гостију су у износу од 
4.000,00 динара. 
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НОВЕМБАР 

 УЧЕШЋЕ АНИП-а  НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „ЈЕПУРИЈАДА“ У 
ТОПЛОВНИКУ 

По традицији, а на позив организатора, предвиђено је учешће АНИП-а „Властимир 
Павловић Царевац“ у програму манифестацие „Јепуријада“ у Тополовнику. Све трошкове 
овог наступа сноси организатор, осим трошкове за чланове оркестра и сарадника 
фолклора, који и овог пута износе 18.000,00 динара. 

 
 

 ГОСТОВАЊЕ АМАТЕРСКОГ ПОЗОРИШТА „ЖАНКА СТОКИЋ“ 
 
На основу сарадње и размене позоришних пројеката, планирано је гостовање АП“Жанка 
Стокић“, овим гостовањем аматери нашег позоришта би представили своју представу.  
Планирани трошкови путовања износе 10.000,00динара, а штампа плаката 
500,00динара. 

 

 ГОСТУЈУЋА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 
 

У новембру месецу планирано је извођење позоришне представе, гостујућег позоришта са 
којим постоји сарадња. Трошкови послужења 10.000,00динара. 

 
ДЕЦЕМБАР 

 ДЕЧИЈА НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА 

Поводом новогодишњих празника, и овог пута, чланови дечијег позоришта „Жанка 
Стокић“  извешће представу за своје вршњаке. Трошкови израде плаката 500,00 динара, 
послужење за учеснике представе је 4.000,00динара. 

 ГОСТОВАЊЕ АНИП-а У ЗЕМЉИ 
 

У наведеном месецу планирано је гостовање и одржавање концерта у местима у окружењу 
са циљем промовисања и представљања како самог ансамбла, тако и имена које са 
поносом носи. Предвиђени трошкови превоза чланова ансамбла и оркестра у места у 
окружењу су 15.000,00динара, а хонорари износе 18.000,00динара. Предвиђени 
трошкови превоза чланова ансамбла и оркестра у места у окружењу су 15.000,00динара, а 
хонорари износе 18.000,00динара. 

 

 БИСКОП 
 

У децембру месецу је предвиђена и пројекција филма градиштанској публици и 
љубитељима филма. 

У току 2020. године увелико ће се радити дечије представе, оба узраста. Такође, аматери 
ће у свој репертоар позоришних представа уврстити још један наслов.  
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Наши верни чувари народних игара и песама увелико ће се припремати за концерте које 
им предстоје у наредној години, како би и даље представљали Културни центар и 
општину Велико Градиште. 

Планиране инвестиције: 

У  сврху  комлетирања техничке опреме  са циљем што квалитетније реализације 
програмских активности Културног центра, планирана је набавка опреме и то: Звучне 
кутије, микрофони, каблови,  сијалице за сценску расвету. 

У сврху реализације фолклорних проба и наступа  неоходно је набавити Лап топ. Како су 
све учесталије потребе за истовременим коришћењем на различитим местима поменутог 
рачунара, а постојећи не одговара техничким потребама, неопходно је купити још један 
који ће служити за реализацију истовремено два програма на различитим локацијама. 
 
Услед похабаности постојећих потребно је набавити нове делове костима –опанке и 
чојане панталоне, како би се комплетирала ношња и постигао визуелни ефекат приликом 
наступа ансамбла. 
 
Услед дотрајалости грејних уређаја, а  у циљу ефикаснијег загревања сале Културног 
центра, потребно је набавити калорифере, како би се програми несметано реализовали у 
зимском периоду. 
 
У складу са Законом о заштити од пожара, а по препоруци лица задужених за контролу 
противпожарних апарата, потребно је набавити противпожарне апарате. 
 
На објекту административног простора(собна врата) и простора кино –кабине (прозор) 
Културног центра  потребно је комплетирати дотрајалу столарију. Зими, услед ниских 
температура долази до циркулације хладног ваздуха и до хлађења простора који се иначе 
греје  електричном енергијом.  
 
Напомена: 

Наведени план активности је подложан променама и допунама, пошто реализацију неких 
програма није могуће прецизирати много времена унапред.  

                директор 

        __________________                         
        Браниславка Величковић 


