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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 

                   Како је пандемија корона вируса и даље у току,  без назнака битнијег 
побољшања здравствене ситуације и са честим измјенама режима функционисања 
друштва, тешко је вршити планирања програма културних дешавања.  У случају 
продужетка пандемије програм ће се реализовати само  у могућем сегменту који је у 
складу са противепидемијским мјерама, финансијски могућ и изводив. 
                   Осим тог фактора битног за реализацију али и планирање манифестација, 
треба навести да постоји и план Градске управе о реконструкцији Центра који се треба 
реализовати уз помоће републичког нивоа. Исто би изазвало прекид рада Центра  или 
његово минимално функционисање у алтернативних градским просторима.  
                   Како оба фактора детерминишу рад Центра у наредној години , уз њих још 
постоји и трећи а то су финансијска средства. Имајући у виду да је епидемијска ситуација 
утицала и на посјету манифестацијама, и знатно је умањила, било би нерационално 
улазити у реализацију скупих програма, те ћемо се у наредној години ослањати  више на 
локалне ствараоце, јер исто поред рационалнијег финансијског аспекта пружа овим 
ствараоцима у култури могућност афирмације и излазак ван локалног простора, чиме се 
надаље врши и промоција нашега града. 
                        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 оактивности.  
 
            II  ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
 

   ОБЛАСТ СЦЕНСКЕ И МУЗИЧКЕ  КУЛТУРЕ, 
    ОБЛАСТ ФИЛМСКЕ УМЈЕТНОСТИ. 

 

 (Напомена – редослед  одржавања могућих  манифестација није хронолошки) 
. 
                  Академије 
 

1.  Светосавска  академија  ( 27. јануар  2022. год. )   
 

2. Свечана академија поводом Дана града (28. јуни 2022.  год.)       
            

3.  Духовна академија – обиљежавање Дана сјећања на жртве    
      Добојског логора  (27. децембар  2022. године). 

                            
                Концерти 
 

4. Концерт Богојављенска ноћ  -  концерт  Данице Крстић,   Крагујевац                            
                                                       

5.   Концерт Етно групе Катера – Источно Сарајево          
                                                     
6.  Концерт ансамбла Невски –  Бањалука   
 
7.  Kонцерт ансамбла  Mostar sevdah reunion Мостар 
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8. Концерт Класика на гитари - квинтета гитара из Бањалуке 

    (Весна Милутиновић, Сањин Мирић, Сандра Сантрач, Бобан Аџић и Виолета Лучић)  

 
           9.  Концерт  квартета  флаута Флутете  Бањалука, 
 
         10.  Концерт  Гудачког квартета из Бањалуке   
          
         11. Концерт СЦПД  Богољубље Добој 
 
         12. Концерт Дјечијег хора Јавор из Добоја 

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

       у извођењу неког од финансијски прихватљивих извођача, а  
       задовољавајућег умјетничког нивоа. 

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

                                                    помоћ у другим друштвеним акцијама.                                    
                 Концерти фоклора 
 

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

 
                                       Театар  фест и позоришне представе 
 
XXI  Театар фест  Добој  2022.  ( 15. 5. – 20. 5. 2022.) 
Двогодишња пауза у одржавању овог фестивала због актуелне пандемије  је свакако 
негативно утицала на позоришни живот нашег града а  и фестивала. Иако имамо у плану 
одржавање овог фестивала ту се због могуће реконструкције Центра  може појавити 
проблем простора за само одржавање фестивала, а алтернативни простор који смо били 
предвидјели у бившем Дому војске је због најаве  рушења елиминаисан као алтернатива 
тако да по том основу одржавање фестивала и за ову годину може бити упитно. У граду 
не постоји нека друга сала која задовољава услове за играње позоришних представа. Но, 
уколико се не буду изводили реконструктивни  радови на Центру, фестивал ћемо уз 
подршку Градске управе настојати да одржимо. 
 
Поновни фестивалски живот у нашем граду захтијеваће низ значајних активности како би 
фестивал повратио сјај и углед фестивалске смотре из претходних година,  а то 
подразумијева: јаку медијску промоцију, ангажовање значајних личности из позоришне 
културе у припремном периоду а затим и у пропратном програму фестивала, значајније 
промовисати позоришне награде,те појачати рад на изналажењу покровитеља и спонзора, 
те  поред наведених организационих  и значајна финансијска средства. 
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                 Планиране позоришне представе за извођење током године 
 

18. Представа:  Странци у ноћи  – Народно позориште Републике Српске 
 

Текст: Ана Ђорђевић 
Редитељ: Слађана Килибарда 

      Играју: Слађана Зрнић, Николина Фригановић, Миљка Брђанин, Борис Шавија, 
      Жељко Еркић, Владимир Ђорђевић, Рок Радиша, Софија Ристић  
 
19. Представа: Југославија моја домовина – Позориште Приједор 
       
      Текст: Горан Војновић 
       Режија Марко Мисирача 
       Играју: Деан Батоз, Мирела Предојевић, Сабина Халиловић, Борис Шавија, 
       Александар Стојковић, Миљка Брђанин, Жељко Еркић, Блаж Поповски, 
       Игор Штамулак, Мојца Портљич, Тјаша Хорват. 

 
 

20. Представа: Скупштина  -  Градско позориште Јазавац, Бањалука 
 

Текст:  Кристина Клементе 
Редитељ: Иван Плазибат 
Играју: Александар Стојковић, Наташа Иванчевић, Ања Илић,  
             Сенад Милановић, Марко Недељковић     
 

          21. Представа:  Путовање  –  Народно позориште Тузла 
 
                  Текст: Вахид Клопић 
                  Режија: Мидхат Кушљугић 
                   Играју: Ремира Османовић, Миленко Иликтаревић, Мидхат Кушљугић 
 

22.  Представа:  Шећер је ситан осим кад је коцка – Театар на брду, Београд 
 

Текст и режија: Никола – Коља Пејаковић 
Играју:  Андрија Милошевић, Александар Томић,  
             Слобода Мићаловић, Виктор Савић                     

 

           23. Представа : Поштени провалник – Позориште Бошко Буха, Београд 
 

                  Текст: Дарио Фо 
                   Редитељ: Милан Караџић 
                  Играју: Александар Радојчић, Катарина Марковић, Виктор Савић,  
                  Борка Томовић, Александра Томић, Немања Оливерић 
      
           24.  Представа  Арт – Атеље 212 

 

    Текст: Јасмина Реза 
    Редитељ: Алиса Стојановић 
    Играју: Светозар Цветковић, Тихомир Станић, Бранислав  Зеремски 
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25.  Представе за дјецу Дјечијег позоришта из  Бањалуке или других       
        позоришних кућа са овим репертоаром - два до четири  пута   
        годишње  (за ученике основних школа Града, као и других     
        основних школа  са подручја града  Добоја) 

 
                  Монодраме – стендап – пантомима 
 

26. Монодрама  Лијево, десно, глумац  –  Зијаха Соколовића из Сарајева (БГ) 
 

27.  Монодрама  Има једна земља – у  извођењу  Јовица Јашина  из Зрењанина 
 

28.   Монодрама Бог – у извођењу Рајка Вуковића  из БЛ (текст Матија Бећковић) 
                                                                                       
29.   Стендап представа Вече са њом  –  Мариане Аранђеловић из Београда 
 

 

    Наведене представе ангажоваће се сходно расположивим    
    финансијским средствима.   
 

              Књижевне вечери 
 

30. Промоција књиге  награђене Ниновом наградом за 2021. годину,     
 
31. Промоција књиге Презимена Срба у Босни  -   Ђорђа Јањатовића из БЛ                                                                                              
 

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

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

                                                                                   
34. Промоција  књиге  100 мојих патриота – Матија Бећковић, Београд                                     

                                                                            
35. Вече награђених на тему Српске голготе XX вијека – Организатор  

                                             конкурса Књижевни клуб „Ј. Дучић“ Добој 
 

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

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

 

                   Програми ученика и студената 
 

38.   Други фестивал  Школских сцена  Драмски  чуперак – такмичење драмских     
        секција основних школа са подручја града Добоја. Уколико школе искажу 
        интерес за учешће. 
            

 

            39.  Цјеловечерњи концерт ученика Музичке школе 
   Маркос Португал из  Добоја – два пута годишње. 

  
40. Играње позоришних представа драмских секција Медицинске  

 школе, Гимназије и Економске школе (премијерна извођења) 
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                   Филмске пројекције 
 

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

 

           42. Пројекције филмова за ученике основних и средњих школа – два пута           
                  годишње  (Филмови са одобрењем Министарства просвјете и културе) 
   
           43.  Пројекције из  образовно-историјског циклуса архива Кинотеке  
                  Републике Српске Пале      
                                            
         44.   Ревија  страног  филма   

       (Представљање филмске продукције преко једне од амбасада које на тај  
        начин желе представити своју земљу) 

 

          УМЈЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА 
  
          Планирана је реализација сљедећих активности: 
       
          45. Изложба  Воларе - Босе Остић из Бањалуке 
 
          46. Изложба Пикасо, ти ли си? – Селвера Бегића из Бањалуке 
 
         47. Изложба слика Простор тишине сликара Милоша Поповића из  
                                                                            Источног Сарајева                                                                      
         48.  Изложба скулптура Стијепе Гаврића из Сарајева  
                                                                                        

49.  Изложба дјела Ликовне колоније Шибови – НУБЛ Бањалука 
 

50.  Изложба  Лутке пепетушке – ауторке Маје Герин  из Сарајева     
 

51.  Изложба  Плакати цртаног филма – фундус Центра 
                                                                          

52.  Самостална изложба аутора Јагоде Шестић  из Бањалуке 
 

         53. Самостална изложба Бранка Јунгића из Бањалуке 
 

54.   Изложба из фундуса  Колоније Сава - Брод   
                                                                                         

        55.   Изложба из фундуса Колоније Бардача - Србац  
 
             Годишње изложбе 
 
 

56.  Добојски ликовни салон: Изложба дјела  академских сликара Добоја  
                

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

        58. Изложба Фото БиХ  - Асоцијације за умјетничку фотографију БиХ 
 



  

 

7 

7 

 
59. Изложба Фото-кино клуба Добој – изложба умјетничке  фотографије  
       чланова Клуба    
 
 

      60.  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. 

        
           
               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. 
 
 

       Планиране су и сљедеће трибине (предавања) на теме: 
 

•  Археолошки локалитети регије Добој 
(Др  Александар Јашаревић – Музеј у Добоју) 
 

•  Демографски погледи у будућност Републике Српске 
 (Mр Александар Мајић – демограф из Бањалуке)  
 

•    Социјалистички гријеси код Срба 
(Проф. др Предраг Марковић, Београд) 

 
                     

• Лингвистички и политички језици на Балкану 
(Др Милош Ковачевић из Београда)   

 
  

•  Трибине у организацији СПКД „Просвјета“  Добој 
(Избор и теме трибина одређиваће „Просвјета“ у сарадњи са Центром) 
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                 РАД И РАЗВОЈ АМАТЕРИЗМА У ЦЕНТРУ  У 2022.  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 вјежбају сљедећа удружења (клубови): 
       
- Дјечији хор Пачићи 
- Акробатски плесни клуб „Торнадо“ 
- Књижевни клуб Јован Дучић  
- Фото-кино клуб Добој 
 

Очекујемо и активности СПКД „Просвјета“ ,  првенствено  мислећи на рад и активизацију 
аматерског позоришта, а затим и на организацију других активности (трибине, курсеви и 
остало).  Центар нема средстава да сам покреће рад позоришта.  
               
       
III      ЗАКЉУЧАК  УЗ ИЗЛОЖЕНИ ПРОГРАМ РАДА 
            
          Трајање епидемије, почетак могуће реконструкције Центра и финансијска ситуација  
условљаваће могућу реализацију изложеног програма. Сваки од ова наведена три 
фактора условљавају не само обим реализације него и њен начин. Двогодишњи проблем  
утицаја  короне драстично је умањио присуство публике а тако и реализацију умјетничких 
комерцијалних програма. У протеклом периоду а и у наредном периоду у условима 
короне нисмо у прилици реализовати   школске представе, што  поред финансијског   
аспекта  утиче на образовање будуће публике и има велике  посљедице у култури Града. 
Дјелатност Центра у овим условима доста  је измијењена, како у обиму догађаја тако и у 
структири, па је очекивати рад у наредном периоду са пуно прилагођавања и утицаја 
непредвиђених фактора. 
 

 
Број: ____  _____/  21                                         
 Датум:_____ 2021. год.                                                     В. д. директора 
                                                                                              Лидија Жарић 




