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На основу члана 44. Став1.тачка 5 Закона о култури (Сл. Гласник РС”бр 72/09; 13/16 и 

30/16-испр.) и члана 21 тачка 3  Статута „Центра за културу,туризам и спорт-Кнић“ у 

Книћу, Управни одбор Установе „Центар за културу,туризам и спорт-Кнић“ у Книћу на 

седници одржаној дана  27.01.2017.године, доноси 

 

ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ,ТУРИЗАМ И СПОРТ-КНИЋ, У КНИЋУ 

ЗА 2017.ГОДИНУ 
 

 

Уводне напомене 
 

Рад  установе регулисан је Законом о култури (Сл. Гласник РС, бр. 72/09; 13/16 и 30/16-

испр  )  Законом о туризму ( Сл.гласник РС, бр36/09), Законом о јавним службама (Сл. 

Гласник РС, бр.42/91,71/94,83/05), Законом о библиотечкој-информационој 

делатности(Сл. Гласник РС, бр. 52/11), Законом о културним добрима (Сл. Гласник РС, 

бр.  7/94), Законом о спорту ( Сл.гласник бр.24/11,99/11), и Статутом  Центра за 

културу,туризам и спорт-Кнић 

 

Плана рада Центра је усмерен на остаривање циљева од општег интереса. То значи да 

Центар свим грађанима,корисницима обезбеђује приступ знању, свим информацијама 

неопходним за усавршавање и унапређење знања, као и стицање нових вештина. 

Библиотека у оквиру Центра је место на коме се мора чути и мишљење корисника, 

отворити простор за нове идеје и предлоге, а све у циљу већег квалитета. Обогаћивањем 

културног садржаја,организовањем већег броја културних манифестација, стaвaра се 

навика, пре свега код деце предшколског и школског узраста, да долазе у Дом културе и 

да посећују културне програме. 

 

 Промоција и унапређење туризма, разноврсност понуде, у вези је и са културном 

понудом и планом културних дешавања у Општини. Вредност манифестације- ликовна 

колонија „Гружанска јесен“-  потврђује наведено. Ова манифестација закорачила је у 

трећу деценију постојања и постала синоним овог краја. Кроз још снажнију промоцију 

ликовне колоније, остварујемо и циљеве у области спорта. Кнић са потенцијалима са 

којима располаже, може постати веома значајна културно-туристичко-спортска 

дестинација Србије.   

Центар у свом оквиру има образоване три унутрашње организационе јединице и то за 

области: 

- културе и библиотеке  

- туризма и спорта и 

-општих послова 

Организационе јединице су  разврстане у оквиру група. Центар је носилац наведених 

активности,са циљем да се исте обављају ефикасно и економично. 

 

 

 

 

 



КУЛТУРА И БИБЛИОТЕКА 

 

ОСТВАРИВАЊЕ  ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ  ФУНКЦИЈА 

 

Број и структура планиране набавке библиотечке грађе у 2017.години 
по врстама грађе: 

-књиге (монографске публикације): око 2.000 (по библиотечком законском 

стандарду) 

-периодика: 15 наслова листа и часописа куповином или поклоном (по 

библиотечком законском стандарду) 

Начини принове фондова су следећи : средствима буџета општине, сопственим 

средствима, поклоном Министарства културе као и поклоном појединаца, установа, 

библиотека и других субјеката.Набавку публикација вршићемо према стварним потребама 

читалачке публике, али и према реномеу установе која треба да презентује књижевне и 

уметничке вредности. 

 

Обрада библиотечке грађе 
 

Према структури обраде библиотечке грађе за ову календарску годину планира се обрада 

и то 

-ауторски каталог – око 700 каталошких јединица 

-стварни каталог (по наслову) – око  600  каталошких јединица 

-стручни каталог – око 600 каталошких јединица 

-аутоматизована база – око 2000 јединица 

- дечји каталог – око 500 каталошких јединица 

-некњижна грађа око 10 каталошких јединица 

 

 

Коришћење библиотечких услуга  

 

 И ове године планирамо сталне активности усмерене највише на наше најмлађе 

кориснике. Повећање броја корисника и пружених услуга је трајан библиотечки задатак. Не 

само зато да бисмо оправдали значај који у друштву има библиотечка делатност и место које 

имамо у нашој општини, већ да бисмо одржали корак са тенденцијама и постали незаобилазан 

информациони центар. 

Како бисмо одржали броја корисника и услуга и исти повећавали неопходно је 

стално обогаћивање садржаја и програма. Наши корисници су деца предшколског узраста, 

прваци, ученици нижих разреда основне школе и ученици виших разреда основне школе.  

 План рада обухвата активности које планирамо у сарадњи са основним школама у 

нашој општини, као и у сарадњи са Предшколском установом  "Цветић". 

 Сусрети са писцима и песницима за децу,организовање књижевних сусрета деце и 

писаца у нашој библиотеци али и у школским и другим срединама промотивно ће утицати 

на однос малих корисника према библиотеци, читању и образовању. 

Пажња ће се посветити и нашим старијим читаоцима. Набавком нових наслова књига, а 

према њиховим потребама, остварићемо потребну комуникацију и одговорити на захтеве 

наших верних корисника. Само сталним активностима и креативношћу, користећи стечена 



искуства у претходним годинама, прићићемо ближе свим корисницима, на сваком месту, у 

свакој прилици, не чекајући да он дође у Библиотеку. 

 

Планиран обим коришћења фондова 
 

Библиотека очекује коришћење следећих фондова у већем обиму: 

-дечји фонд (лектира и лепа књижевност, сликовнице као и струћне дечије 

литературе (енциклопедије, речници, све врсте приручника неопходних за савладавање 

наставног градива) 

-лектира за средњу школу (од 1. до 4. разреда као и стручне литературе из разних 

области) 

-белетристика (читалачка публика која чита овај део библиотечког фонда је 

најбројнија)  

-стручна литература (за ђаке, студенте, професоре школа које егзистирају у Книћу 

ради стручног усавршавања и спровођења наставног плана и програма) 

- стручна литература за пољопривредне произвођаче који чине најбројнији део 

становништва наше општине 

- коришћење некњижевне грађе ( ЦД, ДВД...) 

 

Ове године је план да се обави и бесплатно учлањавање пољопривредника, који чине већи 

део популације наше Општине. Набавком стручне литературе из области пољопривреде 

покушаћемо да допринесемо едукацији и приближимо нашим грађанима савремене 

методе и неопходне стручне савете у области пољопривреде.  

 

Међубиблиотечка позајмица 
 

 У протеклој години потребе читалаца нису биле такве да би библиотека вршила 

позајмицу. У 2017.години, у случају повећане потребе за позајмицама, библиотека ће 

међублиотечком позајмицом обезбедити читаоцима потребне књиге и информације. У 

овом делу сарадња ће бити са Народном библиотеком „Вук Караџић“ у Крагујевцу и 

Народном библиотеком Србије у Београду.Ако буде потребно међубиблиотечку позајмицу 

вршићемо и са другим библиотекама. 

 

Културно-просветна делатност 

 

Центар као културна и образовна установа у 2017.години учествоваће у организацији 

културних дешавања од значаја за нашу општину. Ове године поред редовних активности 

:изложби, књижевних сусрета,предавања из области пољопривреде, медицине, 

екологије,промоција,годишњих манифестација – (Такмичење рецитатора „Песниче народа 

мог“, Књижевни сусрети Књижевног клуба „Живадин Стевановић“- Петровдански 

песнички сурети у Борчу), ђачких радионица едукативног и забавног карактера, 

позоришних представа,  Центар ће учествовати и у организацији и промоцији културних 

манифестација које су одлуком Скупштине општине Кнић дефинисане као манифестације 

од значаја за општину, сталног су карактера и окупљају већи број учесника. Ту пре свега 

мислимо на манифестацију „Книћанско лето“, која се приређује поводом традиционалних 

вашара, 2. и 19. aвгуста. Такође, подржаћемо и манифестације „Фијакеријада“, 

„Топоничко посело“, „Гулашијада“, „Пасуљијада“,“Цвети“,“Видовданске свечаности“ у 



Коњуши, „Дочек Деда Мраза“ у Книћу и „Новогодишњи карневал“ у Гружи, „Дани 

Стевана Книћанина у Книћу и „Разиграна Гружа“ . 

 

Издавачка делатност 
  

Центар  планира и у 2017. години да настави са  издавачком делатношћу. И ове године 

планирамо издавање Зборника радова чланова Књижевног клуба „Живадин Стевановић“ и 

организацију „ Петровданских књижевних сусрета“. Члановима књижевног клуба већ су 

објављиване песме у разним часописима и зборницима.Ова значајна, сада већ и 

традиционална,  манифестација завређује поштовање и Центар ће и у овој години посебну 

пажњу посветити изради Зборника. Такође, у складу са средствима, предвидеће се и 

могућност издавања репринта књиге „Сто дана у Америци“, аутора Живадина 

М.Стевановића. 

 

Стара и ретка књига 
  

Законом о старој и реткој библиотечкој грађи, ова грађа представља културно добро. 

У библиотеци се не налази фонд старе и ретке књиге. Оно што поседујемо  је фонд мало 

старијих издања књига.До сада нисмо били у прилици да дођемо  до таквих издања.У 

наредном периоду Центар ће трагати за таквим публикацијама, било да их набави 

поклоном или куповином. 

 

Планирана ревизија  
 

Ревизијa је вршeна у континуитету пошто библиотека има већи број публикација од 50000. 

Ревизија је урађена и 2010.године, а протекле године извршена је ревизија дела фонда 

библиотеке. У 2017.години планира се ревизија дела фонда ( стручна литература) како би 

се отписале застареле, неактуелне и похабане публикације. 

 

 

Сарадња са другим установама и удружењима 

  

Центар ће  и у 2017.године наставити добру сарадњу сарадњу са ПУ „Цветић“. Такође, 

приоритет је још снажнија сарадња са Основним школама на територији општине и 

Средњом школом у Книћу. Сарадња Центра са КУД на територији Општине ће бити 

настављена, а овај период биће искоришћен да се унапреде начини подршке и сарадње. 

Оснаживањем рада КУД-ова, постижемо циљ да се број чланова омасови, а тиме и 

квалитет подигне на још већи ниво. 

У прошлој години унапредили смо и продубили сарадњу са значајним културним 

Установама. Приоритет је сарадња са Народном библиотеком у Крагујевцу. Већ у 

фебруару Центар ће узети учешће на манифестији „Дани Крагујевачке књиге“. У оквиру 

ове манифестације промовисаћемо наше фототипско издање „Мало грађе за историју 

Груже“. У сарадњи са Архивом Шумадије, СКЦ, Народним музејом у Крагујевцу и ове 

године планирамо већи број изложби, представа и других културних садржаја.  

Министарство културе Републике Србије обавестило је све Установе да у 2017.години у 

оквиру свог програма предвиде и обележавање 125.година рођења Иве Андрића.У години 



овог јубилеја Центар ће кроз своје активности, одговарајућим садржајем на достојан 

начин обележити ову годишњицу.  

Центар ће се бавити и реализацијом тематских трибина, на којима би учествовали 

еминентни стручњаци из различитих области. Планирамо да у сарадњи са Европским 

покретом у Србији, али и другим организацијама обрадимо актуелне теме, али и теме из 

традиције, културе, историје, уметности. 

У том смислу успоставићемо везу са свима  који су свој професионални рад и активност   

базирали на овим темама. 

Сви наведени планови Центра имају за циљ, да обогате и употпуне постојеће делатности 

Центра, које ће допринети очувању наше традиције и културе. 

 

ТУРИЗАМ И СПОРТ 

 

Програм и план рада Центра за културу,туризам и спорт-Кнић за 2017. годину у области 

туризма, у највећој мери ће се као и у предходном планском периоду ослањати на 

активности које су спровођене и за које је у досадашњем периоду створена основа за 

надградњу: промоција и маркетиншке и редовне активности, конкретни пројекти, 

активности на развоју руралног  туризма, сарадња са туристичким организацијама на 

нивоу државе, али и унапређење сарадње у оквиру округа и регије. 

Општина Кнић обилује потенцијалима за развој туризма, а улагања у развој туризма су 

веома скромна. Без обзира на то успели смо да развијемо следеће видове туризма: 

- Сеоски туризам 

- Спортско-рекреативни туризам 

- Излетнички туризам 

- Лов и риболов 

Недостаци које уочавамо се огледају у  недовољној искоришћености ресурса за још већи 

развој сеоског туризма, недовољно развијеној туритичкој инфраструктури 

(паркинзи,видиковци,одморишта, бициклистичке и пешачке стазе, инфо-табле за сеоска 

домаћинства), лошој телекомуникационој инфраструктури у селима ( приступ интернету, 

мобилна телефонија), недовољној развијености туристичког производа.Све набројано се 

може сврстати у активности на којима ће се радити у 2017.години. 

За 2017. годину планиран је наступ на 39-ом Међународном сајму туризма у Београду у 

времену од 23. до 26. фебруара. И ове године ће наступ бити у оквиру ТО регија 

Централна Србија. Значај наступа на Међународном сајму у Београду је велики и има за 

циљ препознавања нашег туристичког производа. Такође, намера нам је да ове године 

учествујемо и на сајму  туризма и здравља у Бања Луци, као и на 50.Међународном сајму 

туризма у Новом Саду. И на овим манифестацијама би учествовали у оквиру Регије, а то 

би била и прилика да се представимо  земљама у окружењу, Словенији, Хрватској, БиХ. 

Учествоваћемо и на сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу. 

И ове године планирана  је акција „Најлепше Гружанско двориште“. Награде ће као и до 

сада бити додељиване у четири категорије: најлепше Гружанско двориште, најлепше парк 

двориште, најлепше етно двориште и најлепши детаљ.Победници ће учествовавати на 

регионалном такмичењу. 

 Сеоски туризам је најразвијенија грана туризма у општини Кнић. У туристичку 

понуду је укључено 15 домаћинстава, oд којих 10 има урађену категоризацију, а за још 5 је 

категоризација у току. Према урађеној  категоризацији сва су сеоско туристичка 



домаћинства. Куће су углавном са 2 и 3 звездицe, једно домаћинство има 4 звездице. 

Највећи број домаћинстава је сконцентрисан у селу Жуње у коме се уједно остварује и 

највећи број ноћења.  Наставићемо сарадњу са Регионалном агенцијом за привредни 

развој Шумадије и Поморавља и Регионалном привредном комором Шумадије и 

Поморавља. Ове године очекујемо да са Регионалном агенцијом за економски развој 

Шумадије и Поморавља започнемо реализацију иницијативе за унапређење економског и 

друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа. 

Овај пројекат би био финансиран и подржан од стране Швајцарске агенције за развој и 

сарадњу, а у оквиру програма „Подршка руралном и регионалном развоју у Републици 

Србији. Такође, у циљу коначног дефинисања и пуног деловања Туристичке организације 

регије Централна Србија, започели смо активности на формалном уобличавању ове 

организације. Центру за културу,туризам и спорт-Кнић, је од колега из наше регије, 

поверено да припреми акта како би се и званично започели разговори са представницима 

локалних самоуправа,а уз подршку начелнице Шумадијског округа г-ђе Биљане Стошић. 

Значај коначног формирања Туристичке организације регије Централна Србија је огроман 

и допринео би подизању нивоа квалитета услуга, отворио могућност прекограничне 

сарадње и обезбедио приступ фондовима ЕУ.  

 

Спортско-рекреативни туризам је повезан са сеоским туризмом. Спортисти који 

долазе на припреме на Гружанско језеро као и спортски риболовци смештени су у 

домаћинстима која се баве сеоским туризмом. Центар је остварио добру сарадњу са ВК 

''Галеб''из Земуна , ВК''Партизан''  из Београда и ВК ''Тамиш'' из Панчева. 

Трекинг је све популарнији код љубитеља боравка у природи, а то су углавном 

странци. Овај спорт подразумева организовање вишедневних пешачких тура при чему 

учесници треба да препешаче од 15 до 20  километара у току дана. Пешачење треба да 

буде организовано у природи са успутним обиласцима културноисторијских споменика, 

природних реткости уз одмарање на видиковцима и организовање ручка на терену. У 

нашим условима смештај може да буде организован у оквиру сеоског туризма. За потребе 

овог спорта потребно је да постоје обележене пешачке стазе, да се направе мапе или да се 

обезбеде водичи или  пратиоци за групе. На територији општине Кнић веома је повољна 

конфигурација терена и за планинарење. Током године велики број планинара долази на 

Котленик и Гледићске планине, а веома је атрактиван и излазак на Борачки крш. У том 

смислу је потребно изградити и информациону двојезичну таблу у Борчу и код манастира 

Каменац. 

Активностима у овом правцу унапредићемо и развијати понуду туристичких садржаја на 

нашем  подручју. Неопходно је и унапређење образовања и компетенције индивидуалних 

пружалаца услуга у туризму, а све у циљу повећања квалитета услуга на нивоу општине. 

Извршити мапирање старих и уметничких  заната на подручју општине. У том смислу 

истичемо активности у циљу регистровања Удружења народне радиности, које би било 

добровољно, невладино и непрофитно удружење, а са циљем очувања и неговања 

традиционалног занатства, обичаја и културе кроз унапређење положаја сеоског 

становништва. У току су припреме за оснивање овог удружења.   

 

Излетнички туризам је вид туризма у општини Кнић има дугу традицију и успешно 

се организује у сарадњи са домаћинствима која су у туристичкој понуди.  Групама нудимо 

програм који обухвата посету манастиру Каменац, обилазак бране у Пајсијевићу, цркве у 



Борчу и у Книћу, и посета сталној постави слика са Ликовне колоније ''Гружанска јесен'' у 

холу општинске библиотеке у Книћу. Постоји могућност организовања традициоалног 

ручка у оквиру сеоског домаћинства, а укључивањем у туристичку понуду домаћинства у 

Губеревцу у понуди је и  дегустација ракије. За мање групе ручак може да се организује у 

скоро свим домаћинствима, а за групе од 30 до 50 особа ручак може да буде организован у 

Борчу, Губеревцу и Драгушици. У оквиру излетничког туризма треба наставити остварену 

сарадњу са Туристичком организацијом Крагујевца, да гости који посете овај град 

посећују и општину Кнић.Заједничка понуда је резултат добре сарадње и заједничких 

наступа на сајмовима.  

У области ловног туризма настављамо сарадњу са Ловачким удружењем „Владан 

Милошевић“ из Кнића. Ловачко удружење газдује ловиштем „Гружа“ и врши 

организацију лова у комерцијалном ловишту.  

 

СПОРТ 

У области спорта, Центар  ће своје активности планира на  основу Стратегије развоја 

спорта у Републици Србији за период од 2014 – 2018 године и на основу Стратегије 

одрживог развоја општине Кнић 2010- 2020 године. 

Центар ће и ове године  своје активности посебно усмерити на следеће  приоритете: 

 - промоција развоја спорта  деце и омладине укључујући школски спорт, 

 - рекреативно бављење спортом  

 Центар ће и ове године у сарадњи са школама у општини Кнић, учествовати у 

организацији спортских такмичења на Општинском нивоу ,а према календару спортских 

такмичења. Подржаћемо и друге спортске манифестације у оквиру исказаних потреба 

школа. 

Центар ће сарађивати са  спортским савезима, друштвима,  спортским кубовима, школама 

на територији Општине Кнић, као и са другим спортским организацијама и центрима ван 

наше општине. 

Подржаћемо и све спортске манифестације и спортска такмичења.  

Општина Кнић у свом власништу не поседује спортску салу, па је самим тим развој спорта 

врло отежан. Школе користе адаптиране просторе или учионице за ту намену, а и 

спортски клубови раде у отежаним условима.  У наредном периоду  локална самоуправа 

посебан акценат ставља на пројекат изградње  спортске сале.   

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Најзначајнија културна манифестација на територији општине Кнић, Ликовна колонија 

„Гружанска јесен“ и ове године се, традиционално, планира у првој недељи септембра 

месеца.Планиране су изложбе слика на Златибору,Тополи, Крагујевцу, Београду. И ове 

године ће Центар у склопу организације Ликовне колоније конкурисати и тражити 

подршку ресорних министарстава Владе Репблике Србије, али и подршку значајних 

привредних субјеката, чиме се ова  културна манифестације додатно оснажује. Пракса 

коју смо установили да тражимо подршку великих и значајних привредних субјеката биће 

модел по коме ће се и ове године наставити. 

Центар ће узети активно учешће и у манифестацијама, које су дефинисане  одлуком 

Скупштине општине Кнић,као манифестације од значаја за општину. 

  



УСЛОВИ  ЗА  ИЗВРШАВАЊЕ  ПРОГРАМА 

 

Основни услови за функционисање Центра за културу,туризам и спорт-Кнић, су 

простор, опрема, кадар и финансијска средства. 

 

Простор  

 

 Центар за библиотечку делатност користи простор од 205м²  у Дому културе. У 

истој згради је и простор Биоскопске сале, који се наставља на постојећи простор што  

збрајањем  овај  простор чини више од 500м².  

Простор биоскопске сале са наменским седиштима и бином, користи се само за 

поједине културне манифестације и не спада у библиотечки простор.  

           Непостојање одговарајућег грејања (за сада се греју само просторије дечјег одељења 

и одељења за одрасле), представља додатно оптерећење у функционисању Центра. 

Центар од почетка рада има проблемса простором, јер је смештен на две локације. Са 

задовољством истичемо спремност и залагање чланова Општинског већа да се питање 

смештаја Центра у једној згради реализује. Смештај свих служби у једној згради допринео 

би квалитетнијем и ефикаснијем раду. Редовна набавка опреме је и ове године планирана, 

али ће се пажња усмеравити и на изналажење могућност набавке  квалитетније расвете за 

салу Дома културе, чиме би створили могућност да у сали Дома културе можемо 

приређивати и захтевније манифестације. Такође, намера је да набавком једног броја 

рачунара формирамо и интернет-читаоницу у оквиру библиотеке. Средства потребна за 

реализацију ових планова Центар ће покушати да реализује и кроз годишње конкурсе код  

ресорних министарстава Владе Републике Србије.Кадровска структура Центра није 

адекватна потребама, па се и у овом периоду мора у сарадњи са локалном самоуправом 

радити на изналажењу могућности да се ангажује још један број радника, а све у циљу 

унапређења квалитета рада. 

 

 

Финансијска средства 

Одлуком о буџету за 2016.годину планирано је: 

 ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ и ИНФОРМИСАЊА 

- Програмска активност-Функционисање локалних установа културе 

 

 

Поз. 

 

 

Ек.кв. 

 

Опис 

 

Средства 

са Буџета 

01 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Средства  

из 

сопствених 

извора 04 

 

Укупна 

средства 

127 411 Плате,дотације и накнаде 

радника 

2.756.000 0 0 2.756.000 

128 412 Социјални допр.на терет 

пос.рад 

498.000 0 0 498.000 

129 414 Социјална давања 

запослених 

101.000 0 0 101.000 

130 415 Накнаде трошкова за 

запослене 

450.000 0 0 450.000 



143 416 Награде запосл.и остали 

посе 

100.000 0 0 100.000 

144 421 Стални трошкови 585.000 0 0 585.000 

131 422 Трошкови путовања 30.000 0 0 30.000 

132 423 Услуге по уговору 750.000 0 0 750.000 

133 423 Услуге по уговору 0 0 400.000 400.000 

134 425 Специјализоване услуге 100.000 0 0 100.000 

135 425 Текуће поправке и 

одржавања 

250.000 0 0 250.000 

136 426 Материјал 235.000 0 0 235.000 

137  Материјал 0 0 100.000 100.000 

138 465 Остале дотације и 

трансфери 

342.000 0 0 342.000 

139 482 Порези, обавезне таксе и 

казне 

10.000 0 0 10.000 

140 511 Зграде и грађевински 

објекти 

400.000 0 0 400.000 

141 512 Машине и опрема 85.000 0 0 85.000 

142 515 Нематеријална имовина-

књиге 

400.000 0 0 400.000 

   7.092.000 0 500.000 7.592.000 

 

 Програмска активност-Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 

 

 

       

Поз

. 

 

Ек.квал. 

 

Опис 

 

Средства 

са Буџета 

01 

Средства 

из осталих 

извора 

Средства  

из 

сопствен

их извора 

04 

 

Укупна 

средства 

145 422 Трошкови путовања 420.000 0 0 420.000 

146 512 Машине и опрема 150.000 0 0 570.000 

   570.000 0 0 570.000 

  

ПРОГРАМ 4  РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 

 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Програмска активност – Промоција туристичке понуде 

 

 

Поз 

 

Ек.квал. 

 

Опис 

 

Средства 

са Буџета 

01 

 

Средства 

из 

осталих 

извора 

Средства  

из 

сопствени

х  

извора 04 

 

Укупна 

средства 

148 422 Трошкови путовања 140.000  0 190.000 



149 423 Услуге по уговору 970.000  0 970.000 

150 423 Услуге по уговору 0 0 350.000 350.000 

151 425 Текуће поправке и 

одржавања 

10.000  0 10.000 

152 426 Материјал 310.000  0 310.000 

153 426 Материјал 0 0 50.000 50.000 

154 511 Зграде и грађевински 

објекти 

100.000  0 100.000 

155 512 Машине и опрема 100.000  0 100.000 

   1.630.000  400.000 2.030.000 

 

 Пројекат 1502 П-01– Ликовна колонија ''Гружанска јесен'' 

 

Поз. 

 

Ек.квал. Опис Средства 

са Буџета 

01 

Средств

аиз 

осталих 

извора 

07 

Средства  

из 

сопствен

их извора 

04 

Укупна 

средства 

156 422 Трошкови путовања 70.000 0 0 70.000 

157 422 Трошкови путовања 0 50.000 0 50.000 

158 423 Услуге по уговору 410.000 0 0 410.000 

159 423 Услуге по уговору 0 0 100.000 100.000 

160 423 Услуге по уговору 0 200.000 0 200.000 

161 426 Материјал 250.000 0  250.000 

162 426 Материјал 0 150.000 0 150.000 

   730.000 400.000 100.000 1.230.000 

 

Приходи и примања Центра за културу, туризам и спорт - Кнић утврђују се у укупном 

износу од  11.422.000,00 динара, и то: 

 

1)Приходи  из буџета у износу од 10.022.000,00 динара. – извор -  01 

2)Приходи из Републике у износу од 400.000,00 динара.-извор - 07 

3)Сопствени приходи у износу од 1.000.000,00 динара.- извор - 04 

 

 

МАРКЕТИНГ 

Ради представљања делатности наше установе широј јавности,стално унапређујемо 

сарадњу са медијима. Презентација Центра,путем друштвених мрежа и посредством 

сопствене web странице је на задовољавајућем нивоу. У времену модерних технологија, 

савремених начина комуникације, стално унапређење презентације Центра је неопходно.  

Редовно обавештавање јавности о активностима и планираним догађајима, стална 

двосмерна комуникација са грађанима,представљаће приоритет рада и у 2017.години. 

Израда и унапређење публикација које промовишу Центар и општину Кнић, промоција 

потенцијала Општине, погодности које Општина нуди, сегменти су укупне медијске 

активности. 



Постојање квалитетног пропагандног материјала, наступи на сајмовима туризма у земљи и 

иностранству, успостављање добрих контаката са медијима и туристичким агецијама, 

организовање долазака новинара и конференције за штампу, само су неки од послова у 

2017.години у области промоције. 

Остварена је веома добра сарадња са дописништвом  Радио телевизије Србије у 

Крагујевцу и ТВ Прва. Такође је остварена добра сарадња и са другим медијским кућама и 

агенцијама. Радићемо и на сарадњи са телевизијама из крајева одакле нам гости најчешће 

долазе, посебно из Војводине. Такође је веома значајно објављивање афирмативних 

текстова у дневној и недељној штампи  и у часописима.  

 

 

Центар за културу,туризам и спорт-Кнић  

Председник УО  

 

Биљана Симовић 

 


