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1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду Центра за културу Пожаревац припремљен је на
основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004 и 54/2007) и у складу са Упутством за
објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС", 57/2005)
и Упутства
о изради и објављивању информатора о раду државног органа
(Сл. Гласник РС 68/10)
Информатор ће бити објављен на интернет презентацији Града Пожаревца
www.pozarevac.rs и на интернет презентацији Центра за културу Пожаревац
www.czkpo.rs
Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику.
За тачност информација и потпуност података у Информатору, одговара
директор Центра за културу Пожаревац, Драги Ивић.

2.

ЗАКОНСКИ ОСНОВ
НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Центар за културу Пожаревац је организација (установа) основана у складу са
Законом о jaвним службама (Сл. гласник РС 42/91,71/94), и послује у складу са
тим закона, Законом о раду РС и Законом о култури (Сл.гласник 72/9) Центар за
културу поседује покретну и непокретну имовину: зграду Центра за културу (ул.
Јована Шербановића 1.), зграду биоскопа „Мораве“ (ул. Стари корзо 33.)
У складу са Уредбом Владе Републике Србије о класификацији
делатности (Сл. Гласник РС 54/2010) Центар за културу је код Републичког
завода за статистику разврстан под основну шифру делатности 9003.
Делатност установе Центар за културу је:
5811

Издавање књига
Обухвата издавање:
- Књига у штампаном или електронском облику, у аудио запису или на
интернету.
- Брошура, проспеката, летака и сличних публикација, укључујући
издавање речника и енциклопедија.
- Атласа, мапа и карата.
- Енциклопедија на компакт дисковима.
5920

Издавање звучних записа
Обухвата активности у вези са производњом оригиналних звучних записа
на компакт дисковима ; објављивање, промовисање и дистрибуција звучних
записа трговини на велико, на мало и јавности директно. Овде спадају и
услужне активности приликом снимања звучних записа укључујући продукцију
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раније снимљеног радио-програма.
Обухваћене су активности у оквиру музичког издаваштва, односно
активности у вези са остваривањем ауторског права на музичким делима,
промоцију и коришћење тих музичких дела на радију, телевизији, у филмовима
директним преносима, штампаним и другим медијима.
Јединице које се баве тим активностима могу бити носиоци ауторског
права или деловати као заступник носиоца ауторског права у његово име.
Обухвата и објављивање нотних записа и аудио-књига.
5819

Остала издавачка делатност
Обухвата:
- Издавање (укључујући on-line): каталога, фотографија, гравира
разгледница, честитки, формулара, постера и репродукција уметничких дела,
рекламног материјала, осталог штампаног материјала и издавање статистичких
и других информација.
5610

Делатност ресторана и покретних угоститељских објекта
Обухвата припремање и сервирање хране гостима било да бивају
послужени за столом или да се сами послужују изложеним јелима, било да
обедују припремљене оброке у објекту, да их носе са собом или да им се они
достављају. Укључено је припремање и послуживање хране за непосредно
конзумирање из моторних и осталих возила.
8230

Организовање састанака и сајмова
Обухвата: организацију, промоцију, и вођење послова приликом
одржавања сајмова, конгреса, конференција и састанака без обзира да ли су
обезбеђене услуге особља за организовање догађаја и опремање простора у
којима се одржавају.
8559

Остало образовање
Обухвата:
- Образовање које није дефинисано према степенима образовања
- академско туторство.
- Центре за учење који нуде поправне курсеве.
- Припрема часова за полагање испита.
- Учење језика и конверзације.
- Обуку за рад на рачунарима.
- Верску поуку.
- Обуку за спасиоце на базенима и плажама.
- Обуку за преживљавање у природном окружењу.
- Обуку за јавне наступе.
- Обуку у брзом читању.

9001

Извођачка уметност
Обухвата:
- Постављање позоришних и оперских и плесних програма/представа,
припрему извођења концерата као и других врста сценског извођења.
- Активности позоришних трупа, дружина, оркестара или музичких група и
циркуса.
- Активности самосталних уметника као што су глумци, плесачи,музичари
и водитељи.
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9002

Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
Обухвата:
- Помоћне активности у оквиру извођачке уметности, позоришних
плесних представа, концерата и оперских представа и других врста сценског
извођења.
- Активности редитеља, продуцената, сценографа, сценских радника,
мајстора светла.
- Активности продуцената или организатора уметничких догађаја са
сценском опремом или без ње.
9003

Уметничко стваралаштво
Обухвата:
- Активности самосталних уметника као што су вајари, сликари, цртачи
цртаних филмова, карикатуристи, гравери, бакроресци, литографи и др.
- Активности писаца у свим областима укључујући белетристику,техничке
текстове итд.
- Активности слободних новинара (уметничких критичара).
- Рестаурација слика, филмова и књига.
9329

Остале забавне и рекреативне делатности
Обухвата:
- Рад аутомата за играње игрица.
- Активности рекреативних паркова.
- Организацију рада објекта за рекреацију.
- Вашаре и сајмове рекреативне природе.
- Организацију простора за плес.
Укључује делатност продуцената или организатора забавних приредби
уживо.
5911 Производња кинематографских дела , аудио - визуелних производа
и телевизијских програма
Обухвата: производњу кинематографских дела телевизијског програма
или телевизијских реклама.
5913 Дистрибуција кинематографских дела, аудио - визуелних дела и
телевизијских програма
Обухвата:
- Дистрибуцију кинематографских дела и осталих аудио - визуелних
производа биоскопима, ТВ станицама, мрежама и другим приказивачима.
- Обезбеђивање права права на дистрибуцију кинематографских дела и
осталих аудио - визуелних производа .
5914

Делатност приказивања кинематографских дела
Обухвата:
- Овлашћено приказивање кинематографских дела путем одговарајућим
технологијама и техничких уређаја доступног грађанима под једнаким условима
у јавним просторијама.
- Активности кино -клубова .
6391

Делатност новинских агенција
Обухвата:
- Делатност новинских удружења и агенција које снабдевају медије
вестима, фотографијама и репортажама.
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7420

Фотографске услуге
Обухвата:
- Израду фотографија у комерцијалне сврхе за потрошаче.
- Обраду филмова.
- Делатност фото репортера.
- Микрофилмовање докумената.

7311

Делатност рекламних агенција
Обухвата:
- Креирање и објављивање рекламе.
- Креирање и постављање рекламе на отвореном простору, на
рекламним таблама.
- Промовисање производа.
- Маркетиншке активности на месту продаје.
- Рекламирање путем поште.
7312

Медијско представљање
Обухвата:
- Медијско представљање, нпр.продају и препродају простора и времена
за медијске кампање усмерене на тражење купца.
5630

Услуге припремања и послуживања пића
Обухвата припремање и послуживање пића за конзумирање на лицу

места:
- У баровима.
- У тавернама.
- У коктел салонима.
- У дискотекама.
- У пивницама.
- У кафићима.
- Продају пића са специјализованих возила.
4761

Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
Обухвата продају на мало:
- Књига из свих области.

Центар за културу настао је 1978. године, спајањем Дома Омладине
Пожаревац са радничким универзитетима у Пожаревцу и Костолцу. Дирекција
се налазила на спрату задужбине Павловића и Мирковића (Дом трговачке
омладине) . Ту се преселила и управа Дома омладине и у импровизованим
условима радила све до пресељења у нову зграду.
Дана 14. априла 1982. године отворена је нова зграда Дома омладине и
пионира. У њу су смештени дирекција Центра за културу и Дом културе (који је
тако постао правни наследник Дома омладине. Временом је првобитни назив,
по коме је и вођена грађевинска документација, али и самодопринос, потиснут
и сама зграда се већ дуго зове само Дом културе, а често и Центар за културу,
како јој је и службени назив данас.
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Центар за културу Пожаревац, установа у области културе, носилац је
развоја културно-забавног и уметничког стваралаштва Браничевског округа. У
свом раду окупља велики број заљубљеника и поштовалаца културноуметничког стваралаштва, уметничко-сценског израза , народног и фолклорног
стваралаштва, ликовне уметности , музике и писане речи и других врста
сценских и културно-уметничких делатности, од најмлађег до најстаријег
узраста.
Највеће домете у свом уметничком изразу постигли су чланови
глумци Позоришта ''Миливоје Живановић'' и чланови фолклорног ансамбла,
добијајући признања лауреата највреднијих републичких такмичења, смотри и
фестивала. У саставу Центра поникао је и Градски женски хор ''Барили'' који је
постао самостална установа културе.
Центар за културу Пожаревац на својој великој сцени омогућио је
извођење врхунских позоришних, оперских и балетских представа и концерата
најистакнутијих српских и страних уметника. Центар за културу Пожаревац је
издавач Едиције Браничево као
и часописа за културу и књижевност
''Браничево''.Бројне су трибине , предавања, промоције и други облици
презентација.
Захваљујући изванредно организованом, технички опремљеном и
разноврсном пословном простору (велика и мала сала, конгресна сала, холови,
пратећи простори) Центар пружа сервисне услуге најразличитијег типа :
свечане академије,
научне
скупове,
јубиларне
програме,
градске
манифестације, политичке конвенције, итд, итд.
У сарадњи са локалном управом или самостално, Центар за културу
Пожаревац суорганизатор и организатор је многих традиционалних градских
манифестација: Глумачких свечаности ''Миливоје Живановић'', сусрета
варошких позоришта Србије ''Миливојев штап и шешир'', смотре драмских
аматера Подунавља и Поморавља ''Живка Матић'',
културно-забавног
програма међународне
туристичко-спортске манифестације ''Љубичевске
коњичке игре'', смотри фолклорних ансамбала села Србије, бројних сусрета
књижевника, песника, ликовних колонија и других окупљања уметника у
Пожаревцу. У понуди за задовољавање културних потреба значајно место
заузима и приказивачка делатност где се Центар труди да буде укорак са
најновијим технолошким трендовима и омогући публици увид у најновија
достигнућа филмске уметности. Континуирану понуду представља и
мултимедијална манифестација ''Под сјајем звезда'', програм који задовољава
све укусе публике која преко лета жели да одржи висок ниво очекивања од
наше куће.
Центар за културу Пожаревац је кључни носилац културних и
уметничких дешавања у Браничевском округу, али и местима која природно
гравитирају Пожаревцу.
Својом богатом мултимедијалном активношћу
свакодневно се труди да подигне естетски ниво своје публикеа, али
истовремено брине о духовној вертикали суграђана укључујући их као актере
представа, концерата и других програма. Живети са културом из дана у дан и
ширити њен утицај императив је управе и уредничког тима Центра за културу.
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Укратко о Центру:
- Зграда је свечано отворена 14.априла 1982. године.
- Објекат се простире на преко 4000 м² корисне површине.
Располаже са богатом и разноврсном понудом сценског и пословног простора:
а) Велика сала, са 540 места, акустична, има велику сцену на којој се
налази просценијум за ферзенком (''рупом за оркестар) и ротацијом. Потпуно је
светлосно и звучно дигитализована и спремна за највеће сценско-техничке
изазове.
б) Мала сала располаже са 173 места и пројектована је са ферзенком
за луткарске представе. Идеална је за биоскопске пројекције, састанке,
предавања, промоције, мање скупове. Њен светлосни и звучни парк такође је
комплетно дигитализован.
ц) Конгресна сала са могућношћу свих врста састанака и промоција, до
60 места.
Поред тих сала, за одвијање редовних активности Центар располаже са:
балетском салом (врхунски опремљеном са огледалима, озвуком и расхладним
уређајима), билет-сервисом са књижаром, клупским простором у сутерену (тзв.
Омладински клуб) различитим гардеробним просторијама, глумачким салоном,
системом депоа, фундуса и радионица, управним делом са савремено
опремљеним канцеларијама, итд.

Центар за културу има свој Статут, који доноси Управни одбор Центра,
уз сагласност оснивача. Статутом се уређује организовање и начин рада
установе, послује по финансијском плану и програму рада које усваја оснивач.
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3.

ЗАКОНИ И АКТА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ЦЕНТРА ЗА КУЛТУТУРУ
ПОЖАРЕВАЦ
-

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ
ПЛАН И ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУТРУ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ
У 2014. ГОДИНИ
- Начелна програмска оријентација Током 2014. године Центар за културу Пожаревац функционисаће у три
организационе целине:
 уређивачки колегијум
 општа служба
 техничка служба
Само функционисање Центра за културу зависи од средстава додељених
буџетом за сваку годину, сопствених средстава, као и од средстава за пројекте
које одобри и прихвати Министарство културе Републике Србије.
Центар за културу Пожаревац највећа је организациона целина у граду
Пожаревацу, једина је оспособљена установа културе за сопствену продукцију
програма. Техничка опремљеност га чини кључним елементом било ког
програма из области културе, уметности, или било ког јавног окупљања у граду
Пожаревцу и његовој околини.
Програм рада Центра за културу Пожаревац поред редовног програма који
планирају уредници и организатори у свом опису активности има и посебну
област коју чини стваралаштво: позориште, издаваштво и фолклор.
Позориште
Припреме за почетак сезоне 2013.-2014. већ увелико почињу. Њене тековине су
баштина рада у свим претходним годинама. Позориште код нас ради по
следећим сценама:
 луткарска сцена
 дечија сцена
 омладинска сцена
 мала сцена
Информатор о раду
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 велика сцена (аматерска)
Луткарско позориште и дечја сцена имају успешан репертоар који се
изводи континуирано током недеље као и сваке суботе тачно у подне (за
наше најмлађе суграђане). С обзиром на квалитет рада луткарског позоришта,
током године би требало започети размену са другим луткарским позориштима,
чиме би се обогатио репертоар и утро пут фестивалу луткарских позоришта у
2014.год. Бар једна, а по могућству две луткарске представе би се поставиле на
нашој луткарској сцени током 2014. године, а све ово зависи од средстава
додељених буџетом за наредну годину, као и од пројеката усвојених од стране
Министарства културе Републике Србије.
Дечја сцена заснива се на раду са децом и са луткарским позориштем
представља окосницу репертоара који се сваке суботе изводи у малој сали
Центра за културу и у оквиру ње би се поставиле две представе, од којих је
једна последица редовног рада школе глуме (дипломска представа). Сама
школа глуме мора доживети своју еволуцију, пре свега кроз темељније
планирање.
Аматерска сцена окупља глумце нашег града и пружа могућност рада са
професионалним режисерима, али и могућност режирања појединим
даровитим аматерима. Позориште, а пре свега репертоар, требали би почивати
на овој сцени и размени представа са другим позориштима у округу и земљи. С
обзиром на постојећи фонд представа, током ове године би постављањем једне
и занављањем што већег броја представа могли поставити окосницу
репертоара који би се играо сваког четвртка са једном домаћом и једном
гостујућом представом.
Полупрофесионална сцена је установљена од пре неколико година, а током
прошле је почела добијати свој облик. Искуство Центра говори да је могуће
правити професионалне представе по пројекту, уз услов доброг планирања и
стриктног придржавања трошковника. Такође се не могу правити ансамбл
представе искључиво од професионалних глумаца због високе цене
постављања и играња. У нашу корист иде околност да је више младих људи
из нашег града дипломирало, или је пред дипломирањем што нам значајно
помаже код постављања представа. Ове године постављамо једну представу,
са нашим глумцима професионалцима 10-12 глумаца, од који би бар пола било
из аматерског позоришта, без захтевније сценографије и костимографије, како
би се могла играти по нашем и околним окрузима. Овде би требало
напоменути, пошто постоје идеје о професионалном позоришту у нашем граду,
да су и таква настојања драгоцена као идеја за будућа разматрања рада и
деловања позоришта.
Током марта, маја, јуна, октобра и новембра, могуће је одржавати
представе четвртком по следећој шеми: професионална представа
(домаћа или гостујућа), професионална представа на изнајмљивање сале,
две аматерске (једна домаћа, а једна са стране, разменом); што даје једну
представу недељно. То је граница могућности града да апсорбује ове
програме.
Треба инсистирати на што већој експанзији нашег стваралаштва, кроз размену
програма и продају представа.
Издаваштво
Часопис Браничево у народном прериоду би требало освежити променама у
редакцији и истовремено смањити трошкове његовог излажења. У оквиру
часописа би се наставило са објављивањем посебних издања, која би давала
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скицу културе и науке нашег краја. Због промена у буџетском планирању у
оквиру едиције ће се морати прецизније планирати број објављених дела.
Јавне трибине и књижевне вечери би се одржавале уторком, са циљем
окупљања већег броја писаца и интелектуалаца нашег града.
Фолклорни ансамбл Центра за културу
Наш фолклор одржава пробе у нашој установи, па је неопходно координирати
његов рад са активностима позоришта. Главни задатак је оживљавање
општинских смотри у мају и септембру, када учествују фолклорни ансамбли и
оркестри с територије наше општине. На даља гостовања иде се у складу са
резултатом постигнутим на тим смотрама. У оквиру фолклора развијају се
певачке и музичке групе, окупљају музичари и прикупља изворни материјал
традиционалног стваралаштва. Организовање међународног фестивала
фолклора зависи од спремности министарства културе да подржи наш пројект.

Oркестар „Нота Сербика“
Наш оркестар „Нота Сербика“ Центра за културу Пожаревац функционише и
реализује своје садржаје под управом професора Предрага Пауновића,
музичког уредника који је уједно и стваралац аранжмана и нотних записа које
изводи оркестар „Нота Сербика“. Оркестар наступа на свим важнијим
програмима фоклорног ансамбла као корепетитор извођачких кореографија а
уједно и допуњује програм солистичким оркестарским композицијама. Поред
великог народног оркестра, Нота Сербика функционише и као ревијални
оркестар, који изводи филмску музику, џез стандарде, евергрин, ...уопштено,
све наменски расписане аранжмане у складу са потребама наше куће као и
Града Пожаревца.
Такође, оркестар „Нота Сербика“ у току године одржи најмање један
целовечерњи концерт, и по позиву оснивача наступа и на манифестацијама које
су од важности за град Пожаревац.
Општа служба
Даље увођења система трезора захтева детаљније планирање и предвиђање
пословања, што подразумева и прецизнију обраду тржишта, односно наше
публике. Примена и усавршавање правилника о награђивању је други велики
изазов пред општом службом, чиме ће се мотивисати радници за економичнији
и ефикаснији рад.
Обезбеђење запослених, корисника и матреијално – техничких средстава
остаје највећи нерешени проблем Центра за културу. Обуком радника и
редовним контактима са надлежним службама овај проблем је ублажен.
ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
(Уређивачки колегијум Центра за културу)
У току 2014. године организују се следећи фестивали и смотре: Седми
сусрети аматерских позоришта Браничевског и Подунавског округа ’’Живка
Матић’’ (новембар); Десети фестивал варошких аматерских позоришта
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’’Миливојев штап и шешир’’ (фебруар); Глумачке свечаности Миливоја
Живановића биће деветнаести пут одржане прве недеље априла. У мају се
одржава Гитаријада на Лагуни, градска слава и фестивал школског
стваралаштва.
У мају би се одржала и општинска смотра фолклора.
Међународни алтернативни фестивал Рефракт одржава се у нашем граду и
Србији.. Од 1. јула до 31. августа традиционално се организује
мултимедијални летњи програм, а у оквиру њега летњи сајам књига, смотра
фолклорних ансамбала села Србије у Кличевцу и Сестрољински дани у
Пољани. Нови фестивал који је подржало Министарство културе Републике
Србије у нашем календару културних дешавања је фестивал музичког филма
ФЕМУФ. Крајем августа се одржава пратећи програм музичко – колажног типа
као увод у Љубичевске коњичке игре које се одржавају почетком септембра.
1)Глумачке свечаности Миливоје Живановић
Од 2.-7. априла одржава се најзначајнији програм Центра за културу
а и града Пожаревца: фестивал Глумачке свечаности Миливоје
Живановић (Дани Миливоја Живановића). Овај фестивал се оджава према
посебном програму и пројекту, под покровитељством града Пожаревца. На
фестивалу се додељује једна награда- најбољем глумцу, у спомен на
Миливоја Живановића, најнаграђиванијег српског и југословенског глумца.
глумца. Селектор представа за овогодишњи фестивал је Небојша Брадић.
У конкуренцији су биле представе: 1) Трпеле, Београдског драмског
позоришта; 2) Госпођа министарка, Српског народног позоришта из Новог
Сада; 3) Ожалошћена породица, Народног позоришта Републике Српске из
Бање Луке; 4) Зелени Зраци, Књажевског српског театра из Крагујевца;
Наши синови, Народног позоришта из Београда. Најбољег глумца бира
стручни жири који је ове године радио у саставу: Ђурђија Цветић,
председник, Петар Зец и Милован Здравковић, чланови. Награду за
најбољег глумца фестивала ове године, по избору стручног жирија, понео
је Миодраг Кривокапић. Укупно потребна средства за овај фестивал
износе 5.500.000,00 дин (пет милиона и песто хиљада динара).
2) Првомајски уранак
Манифестација која се традиционално сваке године одржава на
простору плато-парка у Љубичеву, дана 02.05.2012.године. На Манифестацији
учествују сви КУД-ови са територије града Пожаревца, као и други пратећи
програми који чине садржај ове Манифестације а у славу традиционалног
обележавања празника рада.
Током фебруара месеца додељује се награда Жанка Стокић, у
суорганизацији града Пожаревца, Народног позоришта Београд и Вечерњих
новости. Центар за кулутуру обезбеђује потребну логистику граду, пре свега
обезбеђује статуету Жанка Стокић, и кроз сарадњу са осталим
суорганизаторима обезбеђује награде у име града Пожаревца. .
3) Фестивал музичког филма ФЕМУФ
ФЕМУФ – Фестивал музичког филма одржава се средином јула 2014. на
Летњој сцени Центра за културу Пожаревац.
ОПИС: Предност концепта Фестивала музичког филма је што овај жанр
обједињује две уметности у себи и што за циљну групу има пре свега младе
људе. Термин фестивала је трећа недеља јула 2014, а фестивал траје седам
дана приказујући исто толико целовечерњих и документарних филмова на тему
музике, музичких група или састава. Лепеза музичких жанрова заступљених у
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филмовима је од озбиљне класичне музике, преко џеза и попа до рокенрола и
панка.
Филмови се приказују са ДВД формата од 21. сат на Летњој сцени
Центра за културу Пожаревац као биоскоп на отвореном.
Фестивал је мултимедијалног карактера и поред филмова који су у
фокусу главног програма, има пратећа догађања у виду концерта једног
афирмисаног и популарног рок-бенда, концерта бендова из Браничевског
округа, балетског и плесног студија, хорова...
У оквиру Фестивала одржавају се и трибине на којима учествују филмски
и музички критичари, који говоре на тему музике и музичара на филму као и
музичких филмова, приказују инсерти из снимљених рок концерата познатих
светских бендова.
ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА МУЗИЧКОГ ФИЛМА:
-седам целовечерњих филмова (главни програм)
-један концерт афирмисаног бенда (пратећи програм)
-три концерта локалних бендова (пратећи програм)
-мини концерт плесне групе (пратећи програм)
-мини концерт хора (пратећи програм)
-мини концерт балетског студија (пратећи програм)
-две трибине „Музички филм“ (пратећи програм)
ЦИЉЕВИ ФЕСТИВАЛА МУЗИЧКОГ ФИЛМА:
-едукација младих људи и упућивање на праве вредности и
културолошко-уметничке појаве у области музике и кинематографије.
-добра забава кроз врхунске садржаје који визуелно дочаравају
разноврсне музичке правце (класика, џез, рокенрол, поп, панк...)
-упознавање са тенденцијама у области жанра мјузикла, филмованих
биографија познатих музичара, снимцима концерата највећих светских рокгрупа.
-афирмација града Пожаревца на културној мапи Србије кроз један
специфичан и на нашим просторима оригиналан филмски фестивал.
Напомена: У 2014.години ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКОГ ФИЛМАФЕМУФ подржало је Министарство културе Републике Србије као
културни догађај од битног значаја.
ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ПО ОБЛАСТИМА
4)

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОГРАМИ за 2014. годину
(уредник Гордан Бојковић)

У 2014. у оквиру рада професионалних програма, јавности Пожаревца
биће представљене представе реномираних српских позоришта настале у
текућој сезони, или хит представе које су извођене у тим позориштима у
претходним сезонама, а нису игране у Пожаревцу. Представе ће се играти
темпом од једне ансамбл представе месечно, сем у априлу, када је фестивал
Глумачке свечаности Миливоје Живановић; и током лета, када се ради по
посебном програму, у оквиру летњег програма. У јануару неће бити одржана
представа, због фестивала аматерских позоришта Браничевског и Подунавског
округа „Живка Матић“.
Током сезоне 2014. године, укупно ће бити одржано 9 (девет) ансамбл
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представа професионалних позоришта, на великој сцени Центра за културу,
које се финансирају буџетским средствима. Такође, сваке суботе играће се и
представе за децу, због потребе популаризације позоришта међу најмлађима
У оквиру професионалних програма током 2014. године одржале би се и
музичко-сценске делатности: превасходан циље је одиграти један мјузикл,
форму која дуго није играла у нашем граду. Концерт класичне музике, или
балета био би одржан у зависности од овогодишње продукције и програма кућа
који се тиме баве.
Укупна средства за професионалне програме у 2014. години морала би
пратити раст цена на мало и кретање инфлације, али ће коначно стање
зависити од мера штедње.
У сезони 2014. промена у начину рада овог сегмента Центра за културу биће у
следећем: акценат ће се ставити на професионалне програме који играју на
проценат од зараде. Такође, тежиће се већем ангажовању позоришта из
унутрашњоссти Србије, која већ годинама нису била гости у нашем граду.
Одабир представа вршиће се у складу са чињеницом да се ове године
навршава 150 година од рођења Бранислава Нушића и 100 година од
Сарајегвског атентата, почетка Првог светског рата и Церске битке.

5) ФИЛМСКИ ПРОГРАМ (Биоскоп)
(уредник Горан Миленковић)
Сагледавајући прилике у приказивачкој кинематографској делатности,
пажљивим одабиром наслова и термина омогућено је да наша публика види
најновија остварења домаће и светске продукције.Следећи интерес гледалаца,
равномерно су заступљени дечији наслови, светски филмски хитови и домаћи
филм.Више него задовољавајућа посећеност и позитиван одјек у јавности
створили су основу за техничко јачање, набавком опреме из сопствених
средстава (Blue Ray уређаји) и наставак активности на овим основама, уз
додатну шансу за ауторски и европски филм.Овим је учињен важан почетни
корак у процесу преласка на дигиталну технологију пројекцију са нових медија,
истовремено очувана је стара опрема на 35 мм.
Пројекције
се одвијају углавном у малој сали, у случају већег
интересовања и великој, уз унапред најављене термине.
6)
АМАТЕРСКО ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО И АМАТЕРСКИ
ФЕСТИВАЛИ ЗА 2014. ГОДИНУ
(уредници Бојан Николић и Горан Јовановић)
Одржавање на репертоару и занављање представа
-Луткарска сцена има активне две преставе:
''Мачак у чизмама''
''Лепотица и звер''
-Омладинска сцена има следеће активне представе:
„Док бејах мртав“ (монодрама)
"Три турбо прасета"
"Царево ново одело"
"Одбрана Сократова и смрт" (монодрама)
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"Глумац је глумац је глумац" (монодрама)
-Велика сцена има једну активну представу:
“Несрећа због нежног срца“
-Мала сцена има следеће активне представе:
„Птиц и птица“ (дуо драма)
"Без поговора" (дуо драма)
Постоји могућност обнављања ''„Ћелава певачица“'' и ''Чекајући Годоа''.
На великој сцени у плану су две премијере.
Сцена за децу – драмски студио има више активних представа са
могућношћу сепарата делова представе:
„Вилинска шума“
„Звончићи звоне“
„Баба Јелина клупа“
„Јежева кућица“
„Пепељуга“
Одржавање ових представа не захтева ванредне материјалне трошкове;
штавише, све оне могу да доходују или да се размењују с другим позориштима.
Једини практични трошак који се појављује код репризирања јесте путни трошак
глумаца који су на студијама.
ФЕСТИВАЛ ''ЖИВКА МАТИЋ''Време одржавања: Новембар 2014. године
број учесника: четири до пет ансамбла

(четири + један)

ФЕСТИВАЛ ''МИЛИВОЈЕВ ШТАП И ШЕШИР''
Време одржавања: 20-25. фебруар 2014. године
број учесника: Шест ансамбала (ПЕТ + ЈЕДАН)
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ''МИЛИВОЈЕ ЖИВАНОВИЋ'' (аматерско)
У јануару 2014 на нашој великој сцени одржана је премијера нове представе
“Несрећа због нежног срца”.
Велика сцена
Две представе
Омладинска сцена
Једна представа
Луткарска сцена
Две представе
7)
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
ЕДИЦИЈА БРАНИЧЕВО, ТРИБИНЕ, КЊИЖЕВНЕ ПРОМОЦИЈЕ,
САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ,
КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ “БЕЗДАНА УМЕТНОСТ“ У ОКВИРУ ЧИЈЕГ
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ОДРЖАВАЊА СЕ ДОДЕЉУЈЕ КЊИЖЕВНА НАГРАДА “ГОСПОЂИН
ВИР”,
ЧАСОПИС БРАНИЧЕВО, итд.
ЕДИЦИЈА БРАНИЧЕВО намерава да у својим библиотекама у току
2014. године објави до шест престижних наслова. Обим предвиђених
књиге кретаће се до десет штампарских табака. Наслови ће бити
ангажовани по позиву и представљаће врхунска стваралачка остварења.
КЊИЖЕВНЕ
ПРОМОЦИЈЕ/ТРИБИНЕ
–
ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА
ДВОМЕСЕЧНО
Осам књижевних промоција у току 2014.године. На свакој промоцији
узеће учешће два еминентна госта из области српске књижевности. На
књижевним трибинама промовисаће се наслови из текуће издавачке продукције
за 2014. годину, који обележавају сцену српске књижевности.
САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ-ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА-МЕСЕЦ ОКТОБАР
2014.ГОДИНЕ
ЧАСОПИС БРАНИЧЕВО 2014. ГОДИНЕ
Часопис ће бити штампан у устаљеној периодици, четири броја у току
2014. године. Часопис ће уређивачком политиком настојати да постане
престижан у области српске периодике, темељећи уређивачку политику на
целовитим тематима, који се по разним основама тичу духовности српске
књижевности, и стваралаштва – највиталнијег у српском стваралаштву.
КЊИЖЕВНИ КЛУБ “БРАНИЧЕВО” Књижевни клуб “Браничево” делује као
слободна асоцијација књижевних стваралаца у оквиру Програма Центра за
културу Пожаревац. Књижевни клуб се окупља једанпут месечно и размењује
искуства по питању књижевноуметничког стваралаштва, те презентира
члановима своја уметничка остварења. Чланови књижевног клуба размењују
програме – промоције са сличним удружењима у Републици Србији, те
организује књижевне вечери за своје чланове у Граду Пожаревцу. У току 2014.
године у оквиру издавачке делатности Центра за културу биће штампан
Зборник књижевноуметничких радова чланова Књижевног клуба “Браничево”.
8)
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2014 – ОРГАНИЗАЦИЈА
ОМЛАДИНСКОГ И МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА
(уредник Бојан Гачевић)
У наредној 2014. години што се музичког програма тиче као и програма
за младе, потребно је наставити са одржавањем међународног фестивала
алтернативне културе “РЕФРАКТ”. Овај фестивал савремене уметничке
продукукције представља јединствену културну појаву на овим просторима.
Програм фестивала се током десетак дана одвија паралелно у неколико
градова Србије. Министарство културе је препознало важност овог фестивала и
финансијски га подржало са одређеним средствима.
У току 2014.год. требало би наставити са одржањем концерата рок &
поп музике (место одржавања у зависности од програма и времена, плато
испред Дома културе, хол, м. сала, в. сала,). Поред организације програма
афирмисаних музичких група, треба наставити и са организовањем концерата
који су посвећени младим рок и поп групама из Пожаревца, Костолаца и
околине. Најбољи термини за рок & поп концерте су; почетак школске године,
новембарски дани културе, нова година, зимски распуст, осми март, април –
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мај, у оквиру градских празника и нашег летњег програма.
“Гитаријада на лагуни”, са традицијом дугом тридесет и четири године,
2011 је ушла у план и програм Центра за културу. Нашим учешћем као куће
добило се на квалитету. Организациони одбор постављен од стране градске
управе у сарадњи са омладинском организациојом Пожаревца и нашом кућом
2011. и 2012. 2013. одлично је организовао ову манифестацију, резултат је
видљив како у програмском тако и у организационом смислу. По анкети која је
прављена путем друштвених мрежа, прошлогодишња гитаријада 34. по реду је
најуспешнија и најмасовнија можда од самог почетка. Центар за културу сада у
свом финансијском плану има ставку за ову намену, учествује као
суорганизатор. Гитаријада би у својој блиској будућности због традиције,
времена и места одржавања могла да постане бренд међу манифестацијама
овога типа у Републици.
2014. планирамо 3. трибине, радионице, два округла стола за младе у
сарадњи са канцеларијом за младе града Пожаревца.
Центар за културу би требало у наредној години да организује четири
представа престижних дечијих позоришта ( Позориште Бошко Буха,
Позориштанце Пуж итд). Постоји могућност одигравања ових представа на
проценат са позориштима.
Летњи програм у 2014. години, требало би финансијски повећати и то
значајно ако желимо да нашим суграђанима пружимо добар, разноврстан и
занимљив програм. Ако останемо на финансијском нивоу из 2013. године, у
износу од 539.000,00 дин (петсто тридесет девет хиљада динара), програм који
би желели наши суграђани не би могао квалитетно да се оствари... Програм за
2014. ће бити сличан као и прошле, колажан, представио би поред сценских
уметности, књижевне ствараоце и дела, музичаре као и достигнућа локалних
стваралаца. Летњи програм би био у периоду од 1. јула до 1. септембра.
Центар за културу као установа која се бави развојем и унапређењем
културе, свеке године почиње са неким новим програмом и на тај начин
обогаћује културну сцену у нашем граду.

9)
ПРОГРАМ РАДА ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ
(организатор Марија Влајовић)
Фолклорни ансамбл Центра за културу Пожаревац у 2014.години
своју активност усмериће на следеће:
проширење
програмског садржаја (у току године на репертоар
поставити још две кореографије) ,
 педагошки приступ развоју и васпитању деце и омладине - чланова
ансамбла, односно полазника школе фолклора,
пружање стручне помоћи развоју народног стваралаштва у основним и
средњим школама, КУД-овима и другим фолклорном стваралаштву сродним
установама и институцијама на на територији града Пожаревца и општинама
Браничевског округа,
 упис нових чланова у свим облицима свога деловања (минимум две
аудиције у интервалу од шест месеци за играчки ансамбл и народни
оркестар),
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организовање концерата и гостовања широм наше земље,
учестовању на смотрама и фестивалима народног стваралаштва у
нашој земљи као и у иностранству
размена програма са другим КУД-овима
допуна постојећег фундуса костима и то детаљима који сада недостају, а
неопходни су за извођење постојећих кореографија

РЕПЕРТОАРСКИ ПРОГРАМ ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА
Планирани програм за 2014. годину има своје три смернице:




одржавање постојећег реперторског програма који се тренутно изводи
обнављање репертоарског програма који се тренутно не изводи, а
саставни је део репертоарског садржаја
постављање нових кореографија и то
1. ИГРЕ ВЛАДИЧИНОГ ХАНА – кореограф Србољуб Нинковић
2. ИГРЕ ИЗ БАЧКЕ – кореографа Слободанке Рац

Други играчки ансамбл, припремни, дечији ансамбли и школа фолклора
свој рад усмериће на упознавању нових (основних) корака, а на репертоару
нашле би се кореографије које одговарају њиховом тренутном знању и узрасту.
Народни оркестар, вокални и инструментални солисти и група певача на
свом репертоару неговаће композиције из наше пребогате ризнице народног
стваралаштва и аранжманске композиције у кореографијама свих играчких
ансамбала. Своје наступе изводиће заједно са играчким ансамблима, а имаће и
своје самосталне наступе.
КОНЦЕРТИ, ГОСТОВАЊА И НАСТУПИ ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА
Градски ансамбл народних игара и песама Центра за културу током
2014.године, презентоваће нашу народну баштину едуктивно у селима нашег
округа организоваће концерте и гостовања по селима и градовима у нашој
земљи, учествоваће као гост на свим прославама и манифестацијама коју
организује наш оснивач град Пожаревац и за друге организације које организују
културне програме. Током наредне године Фолклорни ансамбл планира учешће
на смотрама и фестивалима народног стваралаштва и фолклора у нашој
земљи као и више гостовања у иностранству.
НАРОДНЕ НОШЊЕ (КОСТИМИ)
Костими за извођење свих облика народног стваралаштва користиће се
из постојећег фундуса, међутим, неопходно је извршити набавку појединих
нових костима.
За припремни, дечији ансамбл и школу фолклора користиће се већ
постојећи костими, за потребе извођења програма са овим ансамблима.
10)
ПРОГРАМ РАДА Оркестра „Нота Сербика“ Центра за културу
Пожаревац
(шеф оркестра Предраг Пауновић,проф.)
Оркестар Центра за културу Пожаревац „Нота Сербика“ у 2014. години
своју активност усмериће на следеће:
Информатор о раду
Пожаревац

Центар за културу

Проширење програмског садржаја
Паралелни развитак са селективним пробама великог народног оркестра
народних песама и игара и мањег ревијалног оркестра
Педагошки приступ развоју и васпитању деце и омладине - чланова
оркестра
Пружање стручне помоћи у неговању изворне вокално- инструменталне
музике и сарадња са сродним установама и институцијама на територији
града Пожаревца и општинама Браничевског округа
Организовање концерата и гостовања широм наше земље
Упис нових чланова у свим облицима свога деловања (минимум две
аудиције у интервалу од шест месеци за народни и ревијални оркестар)
Допуна постојећег фундуса инструмената који су неопходни за извођење
одређених композиција и професионално функционисање оркестра
РЕПЕРТОАРСКИ ПРОГРАМ ОРКЕСТРА „НОТА СЕРБИКА“ ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ
Репертоар оркестра Центра за културу Пожаревац је двојако сачињен тако што
ће велики народни оркестар неговати композиције из наше пребогате ризнице
народног стваралаштва и изводити аранжманске композиције у свим
кореографијама које изводи .
С друге стране ревијални оркестар усмериће свој репертоар према потребама
Центра за културу Пожаревац, ка филмској музици, џез стандардима и осталим
наменски аранжираним инструменталним и вокално-инструменталним
композицијама, у складу са потребама наше куће као и манифестацијама у
организацији града.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014
ПЛАН РАДА ЗА 2014.ГОДИНУ
(софтверски програми)
У 2014. год. биће вршено даље унапређење постојеће интернет
презентације као и значајно проширење маркетиншких активности на
друштвеним мрежама. Центар за културу је пратећи светске трендове, значајно
проширио своју активност на интернету, користећи предности ове врсте
обавештавања
(интерактивност,
неограничени
простор,
ефикасност,
динамичност). Повећано присуство на друштвеним мрежама је довело до
директније и боље комуникације са посетиоцима наших програма. Вршиће се
дневно ажурирање презентације са актуелним вестима, фотографијама и
програмима.
Информатор о раду
Пожаревац

Центар за културу

Обзиром да Центар за културу самостално израдјује wеб презентацију и све
маркетиншке материјале у које спадају; флајери, билборди, плакати,
телевизијске и радио рекламе, потребно је, ради повећања брзине и квалитета
израде, набавити и одговарајући софтвер неопходан за израду ових
материјала.

4.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ

- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
ОСНИВАЧ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

УПРАВНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
Драги Ивић

- ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ
2.ПОМ. ДИРЕКТОРА – реф. За ППЗ,безбедност здравља и техничко
обезбеђење
Драган Лазовић
3.СЕКРЕТАР
Драгана Милановић
4.УРЕДНИК ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПРОГРАМА
Гордан Бојковић
5.УРЕДНИК АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА
Гавран Ивана-радни однос на одређено време
6.РЕФЕРЕНТ АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА
Горан Јовановић
7.УРЕДНИК МАНИФЕСТАЦИЈА
8.УРЕДНИК ФИЛМСКОГ ПРОГРАМА
Миленковић Горан
9.УРЕДНИК МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА
Информатор о раду
Пожаревац

Центар за културу

Пауновић Предраг
10.ОРГАНИЗАТОР ФОЛКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА
Марија Влајовић
11.РЕФЕРЕНТ ОМЛАДИНСКОГ И МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА
Бојан Гачевић
12.РАЧУНАРСКИ ОПЕРАТЕР-ВЕБ ПРОДУЦЕНТ
Бојан Николић
13.ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
Гордана Мишић-Николић
14.ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Биљана Обрадовић
15.КЊИГОВОЂА
Данка Јовановић
16.ШЕФ СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА
Синиша Коруновић
17.САМОСТАЛНИ САРАДНИК - ШЕФ КОМЕРЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕ
Милан Смиљанић - радни однос на одређено време
18.КОМЕРЦИЈАЛИСТА
Момчило Вељковић
19.ПРОДАВАЦ – БИЛЕТАР
Весна Крчмаревић
20.ШЕФ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ
Горан Драгутиновић
21.МАЈСТОР СВЕТЛА И ТОНА
Лукић Ведран
22.МАЈСТОР СВЕТЛА И ТОНА
Никола Бранковић
23.ТЕХНИЧКИ РЕАЛИЗАТОР КУЛТУРНО ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Александар Милорадовић
24.ТЕХНИЧКИ РЕАЛИЗАТОР КУЛТУРНО ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Милош Денић
25.ТЕХНИЧКИ РЕАЛИЗАТОР КУЛТУРНО ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Александар Алексић
26.ТЕХНИЧКИ РЕАЛИЗАТОР КУЛТУРНО ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Перић Југослав
27.РЕАЛИЗАТОР РЕКЛАМЕ И СЦЕНСКЕ ТЕХНИКЕ
Мирко Маринковић
28.ГАРДЕРОБЕР-РЕКВИЗИТЕР - ШМИНКЕР
Тина Лепосавић
29.СЦЕНСКИ РАДНИК
Миладиновић Зоран
30.КАФЕ КУВАРИЦА-КУРИР
Јанковић Марија
31.ПОМОЋНИ РАДНИК
Светлана Тошић
32.ПОМОЋНИ РАДНИК
Јелена Јеремић
33.ПОМОЋНИ РАДНИК
Биљана Дакић
34.ПОМОЋНИ РАДНИК
Информатор о раду
Пожаревац

Центар за културу

Сузана Продановић

5.

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ

6.

НЕПОСРЕДНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ
ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Радно време Центра за културу је :
- сваког радног дана од 7,оо до 23,оо часова (у зависности од програма)
- управни део 7,оо -15,оо часова,
- технички део 8,оо – 23,оо часова (у зависности од програма)
- суботом у зависности од програма до 24,оо часова,
- билет сервис – књижара радним даном од 8,оо – 20,оо часова
суботом од 8,оо – 13,оо часова

Прималац: Центар за културу Пожаревац
Сврха: услуге из области културе

7.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У Центру за културу је у току 2014. године спроведено више јавних
набавки мале вредности и то: Услуге превоза, Услуге штампе,Набавка
добара-репрезентација,
Угоститељске
услуге,
јавне
набавкепреговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,
везане за Глумачке свечаности Миливоје Живановић-извођење
позоришних представа, услуге извођења поп и рок концерата у 2014.
години, одржавање концерта на Лагуни 02.05.2014.
У припреми су поступци јавне набавке за „РЕФРАКТ“ и Летњи програм
Центра за културу.
Ове Јавне набавке се раде уобичајено сваке године и предвиђене су
финансијским планом Центра за културу.

8.

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОСЕДУЈЕ

Правни прописи (закон и подзаконски акти) из области делокруга рада,
информације, извештаји и други документи Центра за култутуру Пожаревац који
су разматрали и усвојили Управни одбор Центра за културу и Скупштина града.
Документи који се односе на рад Центра за културу.
Закључени уговори са другим организацијама, институцијама, правним и
физичким лицима.
Фотографије, плакати, флајери са појединих догађаја у Центра за културу као и
Информатор о раду
Центар за културу
Пожаревац

издања Едиције и часописа Браничево (књиге)
Архива са предметима: управни део Центра за култутуру ;
Електронска база података: управни део Центра за култутуру.
Финансијска документа о плаћању за потребе Центра за културу, и
документација везана за исплату плата запослених у Центру за културу
Пожаревац: управни део – рачуноводство;
Досијеи запослених: Служба за опште послове у управном делу Центра за
културу ;
Остала папирна документација: документација о регистрацији и друга
документација о набавци опреме и других средстава за рад Центра за културу,
финансијска документација чува се у управном делу.

9.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

На основу члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, тражилац подноси писмени захтев Центру за културу Пожаревац за
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев треба
да садржи пун назив Центра за културу , име, презиме и адресу тражиоца,
односно имејл, уколико тражилац жели да му се информација пошаље у
електронској форми. Захтев треба да садржи што прецизнији опис информације
која се тражи, а може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације. У захтеву тражилац такође треба да наведе у ком
облику жели да му се тражене информације издају. Тражилац не мора навести
разлоге за упућивање захтева.
Ако захтев није уредан, овлашћено лице Центра за културу дужно је да, без
надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, одн. да достави
тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15
дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву
не може поступити, Центар за културу ће донети закључак о одбацивању
захтева као неуредног.
Приступ информацијама Центра за кузлтуру Пожаревац дужан је да омогући и
на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се
такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је затев
поднет писмено.
Како налаже члан 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, Центар за културу је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15
дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације,
стави му на увид документ који садржи тражену информацију, одн. изда или
упути копију тог документа.
Информатор о раду
Пожаревац

Центар за културу

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од
значаја за заштиту живота или слободе неког лица, одн. угрожавање или
заштиту здравља становништва и животне средине, Центар за културу мора да
обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацију, одн. да му изда копију тог
документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

10.

КОНТАКТ

Назив органа:

Директор:

Адреса:

Драги Ивић
Јована Шербановића 1.

Телефон:

+ 381 (0)12 522 - 481

Факс:

+ 381 (0)12 523 - 471

Е-mail:

Интернет презентација
Овлашћено лице за слободан
приступ информацијама од
јавног интереса:
Информатор о раду
Пожаревац

Центар за културу Пожаревац

czkpo@yahoo.com
centarpozarevac@gmail.com
www.czkpo.rs

Драги Ивић

Центар за културу

Телефон:

Е-mail:

Информатор о раду
Пожаревац

+381 12 513-663

ivicdragi@yahoo.com

Центар за културу

