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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
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Прњавор,јануар 2015.године 

 

 



Јавна установа ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПРЊАВОР  је централна институција 

културе прњаворске општине која више од пола вијека  егзистира и 

непрекидно чува и његује традицију и културу првенствено српског народа  а 

потом и свих народа који живе на овом подручју. 

Своју основну функцију врши кроз дјелатности посебно Дома културе, 

Биоскопа „Славица“ и Центра за образовање одраслих. У установи је стално 

запослено 7 радника..Сва радна мјеста су попуњена у складу са Правилником 

о организацији и систематизацији радних мјеста. 

 

Планиране активности су у складу са расположивим средствима на 

годишњем нивоу.  Ове године је буџетски оквир за  културне манифестације  

умањен  у односу на претходну годину што ће свакако довести до смањења 

културних догађаја  у нашем граду, наравно, оних скупих и нешто 

квалитетнијих.  Оваква ситуација  ће ипак допринијети већем ангажовању 

локалних аматерских друштава која егзистирају на подручју наше општине, а 

чији квалитет је неупитан. 

 

Највећи дио свих планираних манифестација везан је за Дом културе гдје ће 

се исти и одвијати: 

 

-    12  позоришних представа ( 6 за основне школе, 2 за средњошколце и  

4 за грађанство ) 

-  3  монодраме  

- 2-3 кабаретске представе 

- 24 филмске пројекције ( 3 д и 2 д техника) 

- 8-10 концерата  (озбиљне, рок,етно, народне и забавне музике, џеза и 

дјечијих концерата ) 

- 6 годишњих концерата (  Градског хора, Музичке школе и КУД-а) 

- 3  изложбе 

- 1 општинску смотру фолклора 

- 4-6 свечаних  академија 

- 4-6 промоција књига и вечери поезије 

- 2-3 округла стола (стручна предавања у вези дроге и сл.) 

- 2-3 циркуске представе 

- 10- 15  различитих културно-умјетничких и забавних програма 

(програми за дјецу предшколског узраста, хуманитарни програми, 

 школске академије, караоке, избор спортисте града, маскенбал, 

никољдански и новогодишњи програм,презентације и др.) 

- Остали непланирани, а нама прихватљиви, догађаји понуђени  од 

стране  разних институција,агенција  и менаџера.. 

 



Морам да наведем и податак да у оквиру простора Дома културе и 

Центра за образовање одраслих своје пробе током цијеле                      

године   одржавају сви прњаворски аматери сваким даном у седмици 

 

Планирана је и интензивна сарадња са Центрима за стране језике  који  

организују курсеве страних језика у нашем простору( енглески 

језик).Установа ће  организовати и курс италијанског језика  за 

заинтересоване ( два у току школске године у трајању од по 4 мјесеца). 

 

 

          Мада средстава увијек недостаје ми се надамо да ћемо и ове године   

          оправдати улогу која нам је повјерена од стране оснивача а на свеопште   

           задовољство наших корисника-грађана. 

 

           

            

 

 

Прњавор,јануара 2015.године 

 

                                                                              Д и р е к т о р, 

                                                   Петар Брковић, дипл.менаџер у умјетности 

 

       _______________________ 
 


