
  
 

 
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАМ РАДА  
ЗА 2021. ГОДИНУ 

-нацрт- 
                                                       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Добој, новембрa  2020.  године                                
 
 
 

 



  

 

2 

2 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
                        
                        Епидемсијски  утицај корона вируса на културу и одржавање културних 
манифестација  у претходном периоду био је разоран. Како нема назнака да ће се 
здравствена ситуација стабилизовати а самим тим и друштвени токови нормализовати 
врло је лако могуће да ће и наредни период бити у знаку  умањења реализације 
културних дешавања. Међутим, овај програм радимо  под претпоставком да ће се 
ситуација нормализовати и да ће се културне манифестације редовно изводити уз 
предвиђене  и планиране  финансијске  могућности за организацију истих. У случају 
продужетка епидемије пандемије програм ће се реализовати само  у могућем 
сегменту који је у складу са противепидемијским мјерама, финансијски могућ и 
изводљив. 
                        Програмска политика Центра базира се на широкој лепези културних 
дешавања по појединим областима умјетности (ликовна, позоришна, музичка, 
књижевна...) а у сваком сегменту желимо да буду заступљени разни жанрови.  У свакој 
области а и жанру настојимо да публици презентујемо што виши умјетнички ниво, не 
желећи да „подилазимо“ популистичком критерију код грађана који је често у сфери кича и  
шунда. 
                         Осим тога, настојимо да представимо и локалне ствараоце па и када ниво 
њиховог умјетничког остварења није на некој завидној висини желећи да то буде наша 
подршка њиховом умјетничком развоју и постизању  правих умјетничких домета у 
времену које слиједи. 
                        Током године, излазићемо у сусрет и појединим друштвеним 
организацијама  приликом организације одређених културних  дешавања  хуманитарног 
карактера, без строгог критерија у презентацији садржаја, гледајући првенствено на 
мисију такве активности.  
 
            II  ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
 

   ОБЛАСТ СЦЕНСКЕ И МУЗИЧКЕ  КУЛТУРЕ, 
    ОБЛАСТ ФИЛМСКЕ УМЈЕТНОСТИ. 

 

 (Напомена – редослед  одржавања  манифестација није хронолошки) 
. 
                  Академије 
 

1.  Светосавска  академија  ( 27. јануар  2021. год. )   
 

2. Свечана академија поводом Дана града (28. јуни 2021.  год.)       
            

3.  Духовна академија – обиљежавање Дана сјећања на жртве    
      Добојског логора  (27. децембар  2021. године). 

                            
                Концерти 
 

4. Концерт Богојављенска ноћ  -  Трио Балканске жице из Београда                           
                                                       

5.   Концерт хора Бањалучанке из Бањалуке          
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6.  Концерт староградске музике  –  Бањалучки тамбураши  
 
7.  Kонцерт ансамбла  Mostar sevdah reunion Мостар 
 
8. Концерт Ивана Оташевића  и Наталије Младеновић (виолина и клавир) 
                                                                                                            Бањалука 

           9.  Концерт  квартета  флаута Флутете  Бањалука, 
 
         10.  Концерт  Гудачког квартета из Бањалуке   
 
         11.  Концерт џез састава  Комбајн квартет  Бањалука 
 
          12. Концерт СЦПД  Богољубље Добој 
 
         13.  Концерт  Дјечијег хора Врапчићи Бањалука 

 
         14. Концерт дјечијег хора Пачићи из Добоја 
 
 
           15.   Музички концерт поводом 8. марта, Међународног дана жена, 

       у извођењу неког од финансијски прихватљивих извођача, а  
       задовољавајућег  квалитета. 

 
   16.  Хуманитарни концерти – 2-3 годишње за помоћ обољелим или 

                                                    помоћ у другим друштвеним акцијама.                                    
                 Концерти фоклора 
 

17. Смотра аматерских КУД-ова с подручја града (општине) Добој. 
 
18. Годишњи концерт КУД-а Добој Добој 

 
                                       Театар  фест и позоришне представе 
 

XXI  Театар фест  Добој  2021.  ( 16. 5. – 21. 5. 2021.) 
Друга пауза у трајању овог фестивала (након „поплавне“  2014. године), те паузе у 2020. 
години због пандемијске ситуације у свијету  обавезује нас  да публици за „наставак 
живота“  фестивала  доведемо умјетнички квалитетне  представе. Међутим, поред  
довођења представа гдје смо у већини случајева лимитирани финансијским средствим, 
неопходно је на вријеме реализовати и цјелокупну припрему фестивала како би 
феситивал  „оживио“  у јавности и достигао ниво златних година ове позоришне смотре.  
Исто подразумијева: 
            
  а)  Медијску  промоцију  фестивала (кроз емисије из културе и  сваке  
      друге радио и тв емисије, промоције кроз принтана издања, друштвене  
      мреже...) 
  б)  Ангажовање  значајних  личности  из позоришне дјелатности да учествују у  
      пропратном програму и другим активностима везаним за Тетар 
  в)  Значајније афирмисање аутентичности  позоришних награда у медијима и  
       јавности уопште. 
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  г)  Маркетиншки рад  на изналажењу и  ангажовању  трајнијих спонзора и  
      покровитеља.             
 
 
                 Планиране позоришне представе 
 

19. Представа  Златно доба  -  Народно позориште Републике Српске      
        

                Текст: Жељко Стјепановић 
                Редитељ:  Жељко Стјепановић 
                Играју: Александар Стојковић, Горан Јокић, Жељко Еркић, Миљка  
                Брђанин, Борис  Шавија, Владимир Ђорђевић, Љубиша Савановић, 
                Драгослав Медојевић ... (24 глумца). 
 

20. Представа:  Арзамас  – Звездара театар, Београд 
 

Текст: Ивана Димић 
Редитељ: Љиљана Тодоровић 

      Играју: Бранка Петрић, Нела Михаиловић, Милан Лане Гутовић 
 

21.  Представа  Силе у ваздуху  - Позориште Приједор 
 

Текст: Небојша Ромчевић 
Редитељ: Слободан Перишић 
Играју:  Жељко Касап, Мирела Предојевић, Срђан Књегињић, Татјана Бињаш 
Батоз, Милован Срдић, Јелена Сексан, Василије Пачариз,  
Андреј Стојић 

 

22. Представа: Славна Флоренс  - Атеље 212 
 

Текст: Питер  Квилтер 
Редитељ: Ђурђа Тешић 
Играју: Горица Поповић, Тамара Драгичевић, Иван Михаиловић 

 

           23. Представа Истина  – Градско позориште Јазавац, Бањалука 
                  
                 Драматизација и превод: Ивана Стјепановић 
                 Редитељ: Жељко Стјепановић 
                 Играју: Жељко Стјепановић, Александра Спасојевић,  Драгана Марић 
                             Љубиша Савановић 
 

            24. Представа : О медвједима и људима – Народно позориште Сарајево 
 

                  Текст: Саша Аночић 
                   Редитељ: Саша Аночић 
                   Играју: Медиха Муслиовић, Александар Сексан, Минка Муфтић, Милан  
                  Павловић, Нерман Махмутовић, Санела Пепљак, Алдин Омеровић, 
                  Мерима Лепић Реџеповић, Ведран Ђекић 
 
 
            25. Представа: Чисто лудило  –  Народно позориште Тузла 
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                  Текст: Паул Портнер 
                  Режија: Нина Клефлин 
                   Играју: Ивана Перкунић Мешалић, Едис Жилић, Мидхат Кушљугић, Елвира  
                  Аљукић, Армин Ћатић, Недим Малкочевић 
 

            26.  Представа  Арт – Атеље 212 
 

    Текст: Јасмина Реза 
    Редитељ: Алиса Стојановић 
    Играју: Светозар Цветковић, Тихомир Станић, Бранислав  Зеремски 

             
             27. Представа: Шумадија – Шабачко позориште 
 

                   Текст: Филип Вујошевић 
                   Режија: Маја Пелевић 
                   Играју: Владимир Милојевић, Сузана Лукић, Сања Милојевић,  
                   Александар  Ристић, Кристина Пајкић 
 

28.  Представе  Дјечијег позоришта из  Бањалуке или других       
        позоришних кућа које играју представе за дјецу. Два до четири  пута   
        годишње  (за ученике основних школа  са подручја града  Добоја) 

 
                  Монодраме – стендап – пантомима 
 

29. Монодрама  Наши дани  – изводи  Радослав Миленковић, Београд 
 

30. Монодрама  Едит Пјаф – изводи  Ђурђа Вукашиновић из Бањалуке  
 

31.   Монодрама Идем путем па загрлим дрво – изводи  Андрија   
                                                                                      Милошевић из  Београд 
 

32.   Стендап представа Треће стање  – изводи Срђан Динчић из Београда 
 

 

    Наведене представе ангажоваће се сходно расположивим    
    финансијским средствима.   
 

              Књижевне вечери 
 

33. Промоција  књиге Српске земље пре Немањића  – Марко Алексић ,     
                                                                                            Београд                                                      

 

34 .Промоција књиге Сви моји путеви воде ка Србији  -  Арно Гујон,  
                                                                                                        Београд 
 

35. Промоција  збирке поезије Азбучник – Милице Бакрач из Никшића  
                                                                            

36.  Промоција књиге  – Завет хероја – Славиша Павловић из Београда  
 

37. Промоција књиге – Хладни рат  – Мухарем Баздуљ,  Београд 
                                                                                   

38. Промоција  књиге  100 мојих патриота – Матија Бећковић, Београд       
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39. Вече награђених на тему Српске голготе XX вијека – Организатора  
                                             конкурса Књижевног клуба „Ј. Дучић“ Добој 
 

           40. Књижевне вечери и промоције књига СПКД „Просвјета“ Добој 
                 ( до четири годишње – суорганизација са Центром) 
 

41. Књижевне вечери-Добојски  пјесници – Књижевни клуб „Ј. Дучић“ Добој 
                                                                              (Два пута годишње) 

 

                   Програми ученика и студената 
 

42.   Други фестивал  Школских сцена  Драмских чуперак – такмичење  
        драмских секција основних школа са подручја града Добоја. 
            

           43.  Покретање такмичења у бесједништву ученика средњих школа града  
                  Добоја 

  
            44.  Цјеловечерњи концерт ученика Музичке школе 

  Маркос Португал из  Добоја – два пута годишње. 
  

45. Играње позоришних представа драмских секција Медицинске  
 школе, Гимназије и Економске школе (премијерна извођења) 

            
                Филмске пројекције 
 

46. Филмске пројекције у сарадњи са „Оскар филмом“  из Бањалуке 
       (Најновија свјетска продукција и продукција региона) 

 

           47. Пројекције филмова за ученике основних и средњих школа – два пута           
                  годишње  (Филмови са одобрењем Министарства просвјете и културе) 
   
           48.  Пројекције из  образовно-историјског циклуса архива Кинотеке  
                  Републике Српске Пале      
                                        

49.  Пројекција на отвореном – Операција кино, Сарајево филм фестивал 
        (Пројекције  у градском парку) 
  

          50.  Филмске ревије  
       Ревија домаћег филма (Договор са дистрибутером) 
     

         51.   Ревија  страног  филма   
       (Остварени контакти са амбасадама Чешке Републике, Италије и   
         Руске Федерације) 

 

          УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА 
  
          Планирана је реализација сљедећих активности: 
 
         52. Изложба скулптура Коњица без јахача – Саре Николић из Београда 
 
         53. Изложба Теофанија Марина Милутиновића Макија из Бањалуке 
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         54. Изложба  позоришних костима – Народно позориште РС, Бањалука 
 

55. Самостална изложба  Слике из сеоског живота – Александре             
                                                                                       Кузмановић из Теслића 
56.  Изложба дјела Ликовне колоније Шибови – НУБЛ Бањалука 
 

57.  Изложба Наивно сликарство – аутор Драган Ступар из Приједора    
 

58.  Изложба скулптура Циклус руке – аутор Стијепо Гаврић из Сарајева 
                                                                          

59.  Самостална изложба аутора Младена Миљановића из Бањалуке 
 

60. Самостална изложба Паралелне реалности – Милоша Поповића из   
                                                                                        Источног Сарајева 

 

        61. Самостална изложба Слике хиперреализма – Споменко Ђекић,   
                                                                                               Бијељина 
 
         62. Самостална изложба Чувари копља Св. Ђорђа  – Драган Бартула 
                                                                                                      Лозница 
             Годишње изложбе 
 
 
         63. Обнова и наставак рада  Ликовне радионице Тврђава Добој  
 

64.  Добојски ликовни салон: Изложба дјела  академских сликара Добоја  
                

65. Аматерска палета Добоја – представљање умјетничких остварења   
      сликара аматера  града Добоја (колективна изложба). 

        66. Изложба Фото БиХ  - Асоцијације за умјетничку фотографију БиХ 
 

67. Годишње изложбе – завршне изложбе полазника Школе цртања и  
      сликања за дјецу и одрасле „Пикасо“ која ради при Центру за културу 

 
68. Изложба Фото-кино клуба Добој – изложба умјетничке  фотографије  
       чланова Клуба    
 
    Изложбе у  јавним просторима и  површинама   
       (Приближавање  умјетности  грађанима)  
  

      69.  Изложба  на отвореном  
   Изложба дјела из фундуса  умјетничке галерије или изложби које       
   су у току  у градском парку   у фреквентно вријеме и у  временски     
   оптималним условима.  Организовање  2-3 једнодневне изложбе      
    годишње. 

        
        70. Изложбе у јавним установама.  
              Запосленим у већим јавним установама које имају адекватне холове 
              презентоваће се дјела из фундуса  Центра као и дјела изложби  у току. 
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               ОПШТЕ И СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

              Центар за културу и образовање   располаже кадровским,  просторним и 
организационим  капацитетима за организовање курсева  страних језика. 
              Центар је у могућности и на основу заинтересованости  да организује курсеве 
сљедећих језика:  
               -   енглеског 

- њемачког 
- италијанског 
- француског 
- руског 

 

 Похађање курсева се наплаћује, те се из тога плаћа ангажовани професор а разлика 
представља приход који се уплаћује у буџет града. 
 

      Центар ће  поново  наставити са организацијом тромјесечне    
     Школе  цртања и сликања Пикасо. 
 

       Планиране су и сљедеће трибине (предавања) на теме: 
 

•   Књижевно- језичка политика у српским земљама 
(Проф. др Срето Танасић  - Београд) 
 

•   Ћутање  интелектуалаца 
(Проф. др Бесим Спахић из Сарајева)  
 

•   Црква и политика 
(Проф. др Давор Џалто, Београд 

 

•    Мрежни рат против Срба 
( Слободан Стојићевић) 

                     
•   Пражњење балканског простора – пројекат или свјетски тренд 

                     ( Проф. др  Стево Пашалић, Источно Сарајево) 
  

•  Трибине у организацији СПКД „Просвјета“  Добој 
(Избор и теме трибина одрђиваће „Просвјета“ у сарадњи са Центром) 
 
 

  РАД И РАЗВОЈ АМАТЕРИЗМА У ЦЕНТРУ  У 2021.  ГОДИНИ 
 

Удружења и клубови која доприносе развоју културне сцене нашег града  могу добити 
бесплатно простор за вјежбање уз услов да  руководиоци истих не врше наплату од 
својих чланова. Уколико то чине коришћење простора се наплаћује.   
 
У Центру сада вјежабају сљедећа удружења (клубови): 
       
- Дјечији хор Пачићи 
- Акробатски плесни клуб „Торнадо“ 
- Књижевни клуб Јован Дучић  
- Фото-кино клуб Добој 
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Очекујемо и активности СПКД „Просвјета“ ,  првенствено  мислећи на рад и активизацију 
аматерског позоришта, а затим и на организацију других активности (трибине, курсеви и 
остало).  
 

Реализација  ових  активности  „Просвјете“ није могућа без значајне подршке   Градске 
управе, како финансијске  тако и свих  других облика, јер Центар нема средстава да исто 
сам чини према наведеном друштву.  
               
       
III      ЗАКЉУЧАК   
            
Реализација предвиђених програма зависиће од: 
 
-  Друштвених околности изазваних пандемијом корона вируса, односно од   
    епидемијског стања у којем ће се налазити наша држава и сам град;  
 
-  Најављене реконструкције Центра; 
 
-  Финансијских  средстава  која ће бити на располагању Центру. 
 
 Најављена  генерална  реконструкција  Центра за културу и образовање,  у Центру  се 
жељно ишчекује , не само због побољшања услова за рад, него и  могућности да се у 
новим функционално и комфорно побољшаним условима реализују квалитетни програми. 
 
Сигурно је да ће поступак реконструкције релативно дуже трајати те ће Центар имати 
одређени застој у раду, у  којем ће морати прилагодити своје активности. Очекивано је  да 
ће за одређени период бити прекинуте активности  везане за биоскоп, позориште, 
галерију, концертни програм, при чему ћемо осмишљавати алтернативне  активности.  
Генерално речено, Центар ће своје активности прилагођавати датим условима  
(епидемијски, просторни) као  и финансијским  могућностима које ће зависити од стања у 
којем ће се налазити наш оснивач,  као и само друштво у цјелини. 
                

 
 

Број: ____  _____/ ___                                         
 Датум:_____ ____. год.                                                     В. д. директора 
                                                                                       Мр Вукосава Софренић 


