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На основу члана 17.Закона о систему јавних служби ( „Службени гласник Републике 
Српске „ број 68/07 ) и члана 16. Статута ЈУ Центар за културу Прњавор, Управни одбор 
је на сједници одржаној _______ 2022.године усвојио: 
 

ПРОГРАМ РАДА 
 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПРЊАВОР ЗА  2021.ГОДИНУ 
 
 
Народни одбор општине Прњавор је 24.октобра 1960.године основao Народни 
универзитет рјешењем број: 01-ВП 21441/1-60, са циљем обављања дјелатности и послова 
којима се обезбјеђује задовољење потреба грађана и организација у обласи културе и 
образовања. 
Дана 18.јула 1995.године оснивач је донио одлуку о формирању ЈУ ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ ПРЊАВОР  као правног следбеника РО НУ „Ђуро Пуцар Стари“ Прњавор која 
је уписана у Судски регистар бр.1-7794-00 од 31.августа 1995.године. 
Сједиште Установе је зграда Дома културе  чији је власник оснивач.Објекат је 
вишенамјенски и налази се у ул. Београдска број 7 у Прњавору.Поред простора за потребе 
културне дјелатности у објекту се налазе простори за друге садржаје.  
У основи објекат Дома културе има површину од 500 м2, а корисна површина износи 700 
м2 . Дограђени објекат Центра за образовање одраслих који је повезан са Домом културе у 
основи је на 100 м2 а корисна површина 190 м2 .  
Током протеклих 62 година непрекидног рада организовано је више хиљада разних 
манифестација са више од милион посјетилаца.  
У току 2022.године запослени у Установи имају задатак да задрже висок ниво и рејтинг 
који уживају у Републици Српској и Босни и Херцеговини и шире.То се првенствено 
односи на организовање различитих културних манифестација како би грађанима 
приближили све видове културно- умјетничког стваралаштва, и тако омогућили њихово 
културно уздизање. 
 
У 2022.години ЈУ Центар за културу ће: 
 
1. Кроз задовољавање културних потреба грађана створити културне навике кроз 
стваралаштво и ангажовање од најмлађих до најстаријих; 
2.  Његовати и чувати културну и духовну традицију из наше богате прошлости; 
3.  Кроз разне форме окупљати грађане , нарочито младе да активно, кроз стваралаштво , 
користе своје слободно вријеме; 
4.   У сарадњи са другим институцијама из области културе и образовања , као и 
самостално, организовати и реализовати следеће: 
 

 
-     позоришних представа за грађанство  12 
-     позоришне представе за ђаке  10 
-  монодраме   3 
-  филмске пројекције  10 
-  годишњи концерти  6  
-  концерти класичне музике  4  
-  концерти рок музике 2 
-  концерти фолклора  6 
-  свечане академије 3  
-  изложбе ( разне ) 2-3 
-  општинска смотра фолклора 1 
- промоције књига и вечери поезије 6 
- циркуске представе 1 – 2 



     -   различити културно-умјетнички и забавни програм 10- 15 
(програми за дјецу предшколског узраста,школски програм ,караоке фестивали,избор 
спортисте града, маскенбал, новогодишњи програм и презентације ) хуманитарни 
програми, 

- Остали непланирани програмски садржаји који буду понуђени од стране разних 
институција ,удружења грађана или појединаца 5 - 10. 
 
 

Током године установа ће свој простор : велику салу , малу салу , амфитеатар, учионице и 
кафе клуб ставити на располагање за разне манифестација. 
Кроз планиране активности Установа ће грађанима понудити богате културне садржаје 
кроз максимално залагање запослених.  
Култура, као фактор друштвене заједнице и љуске цивилизације није профитабилна 
нигдје у свијету, а код нас поготово, јер располажемо скромним средствима. 
Реализација Програма рада установе подразумијева неопходно одржавање инсталација 
објекта, као и опреме у сврху техничке и употребне функције. 
Пошто ЈУ Центар за културу не располаже средствима за неопходна инвестициона 
улагања, трудиће се да у сарадњи са руководством општине и надлежним 
министарствима у Влади РС, изнађе рјешења за санацију постојећих објеката ( тј. 
санирање крова на сали Дома културе, као и набавку нове опреме, рјешавање санитарног 
чвора и др.) у наредном периоду. 
 
 
         ДИРЕКТОР 
             __________________ 
                                                                      Дуња Пиљагић  проф. 

                


