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Дом културе „Пиво Караматијевић“ данас представља најпосећенији објекат ове 

намене у општини Прибој. Актуелним и атрактивним програмима Дом културе постао је 

носилац целокупног културног живота у граду. У Дому културе „Пиво Караматијевић“ 

заступљени су сви аспекти креативног изражавања кроз глуму, књижевност и песништво, 

музику, плес, сликарство. Програм рада конципиран је у складу са основним 

делатностима, оствареним резултатима и програмским опредељењима испрофилисаним 

у претходним годинама рада.  

Пошто располаже знатним просторним капацитетом ова установа културе поред 

својих традиционалних манифестација и програма, даје могућнист и другим корисницима 

да своје програме одрже у просторијама Дома културе. Тако је постао незаобилазно 

место у културном животу Прибоја. Дом културе узео је учешће и у техничкој реализацији 

многобројних културних, спортских и школских манифестација и осталих програма у граду 

и у прибојским селима. Ова установа је својим програмима окренута промоцији културних 

вредности, сарадњи са локалним, националним и регионалним уметницима, како 

професионалцима тако и аматерима. 

Остваривањем својих делатности Дом културе доприноси стварању квалитетне 

културне климе,  очувању и заштити прибојског културног наслеђа. Дом културе себи за 

задатак поставља очување културне баштине и културних навика суграђана, као и стално 

унапређење и осавремењавање програма и манифестација у 2020. години. 

У складу с наведеним планирају се следећи програми: 

 

 

 



I Традиционалне манифестације: 

 

      а) 42. Лимске вечери дечје поезије 

       б) 50. Општинска смотра у рецитовању 

       в) 29. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва 

       г) 11. Циклус Прибојски сликари 

       д) 8. Фестивал Дани Данила Лазовића 

       ђ) 48. Лимске вечери поезије 

 

 

a) 42. Лимске вечери дечје поезије 

 

На први дан пролећа 1979. године одржане су прве Лимске вечери дечје поезије, 

манифестација која ће добити традиционални каракрер. Дом културе „Пиво 

Караматијевић“ кроз ову манифестацију негује дечје песништво и одаје признање деци 

која пишу песме. Право учешћа имају ученици основних школа од петог до осмог разреда 

из Србије и Црне Горе. 

Лимске вечери дечје поезије имају за циљ да допринесу  унапређењу и 

презентацији литерарног стваралаштва ученика основних школа са подручја Србије и 

Црне Горе (током протекле четири деценије на овом фестивалу, са својим песмама, 

учествовало је више од 10 000 ученика). 

На конкурсу учествују ученици основних школа од V до VIII разреда са простора 

Србије и Црне Горе. Стручни жири додељује прву, другу и трећу награду, као и награде за 

најмаштовитију и најведрију песму. Финално вече, конципирано као специфичан поетско – 

сценски догађај, одржава се у Великој сали Дома културе уз учешће награђених малих 

песника. У оквиру овога програма учествоваће и Гост песник који се бира из редова 

наших најпознатијих песника за децу. 

Лимске вечери дечје поезије су дводневна манифестација па ће гости Дома 

културе имати прилику да гостују и у једној од основних школа из Прибоја, где ће се 

финалисти дружити са децом града домаћина. 

Награде победницима обезбеђују Дом културе „Пиво Караматијевић“, „Просветни 

преглед“ из Београда, „Завод за уџбенике и наставна средства“ из Подгорице, „Змајеве 

дечје игре“ из Новог Сада и основна школа „Десанка Максимовић“ Прибој. 



  

б) 50. Општинска смотра у рецитовању 

 Ово такмичење у говорењу стихова је један од најстаријих програма те врсте у 

Србији. На овој смотри ученици имају могућност да се креативно испоље на пољу говора, 

јер их рецитовање наводи да интезивирају своје мисли и емоције. Рецитатори са ове 

смотре били су више пута победници републичких и регионалних смотри. 

Општинска смотра рецитатора једна је од најстаријих манифестација које 

организује Дом културе, а у плану је да се и ове године Смотра одржи по 50. пут. Према 

пропозицијама такмичења право учешћа имају ученици основних и средњих школа са 

подручја општине Прибој, који су у својим школама одабрани као најбољи. Ученици се 

надмећу у три узрасне групе: млађој, средњој и старијој. Селектор смотре има задатак да 

одабере по двоје најбољих у свакој узрасној групи, који ће представљати Прибој у 

Косјерићу на окружној смотри рецитатора. 

 

в) 29. Међурепублички фестивал дечјег драмског стваралаштва 

 Скоро три деценије постојања овог фестивала у Прибоју говори о значају ове 

манифестације и о њеној одрживости. Успостављени едукативни карактер манифестације 

у функцији је развоја дечјег позоришног стваралаштва. Наиме, све представе прати 

селектор који након сваке одгледане представе разговара с њеним актерима, даје им 

сугестије за даље естетско усавршавање. 

Кроз овај фестивал стекао се утисак да је деци од свих видова уметности најближа 

позоришна, захваљујући којој они уче да развијају критичко суђење, однос између узрока 

и последице, шта је битно, а шта споредно, и при том се играју и забављају. Фестивал 

има за циљ да допринесе унапређењу позоришне културе код деце и њиховог свеукупног 

литерарно-сценског стваралаштва, да афирмише васпитно-едукативни значај позоришта 

и подстиче међусобно упознавање, сарадњу и размену искустава позоришних 

стваралаца.  

Међурепубличка смотра дечјег драмског стваралаштва такмичарског је карактера и 

одржава се сваке године у Прибоју, а право учешћа имају представе настале на простору 

Златиборског округа и севера Црне Горе. Представа која буде проглашена за најбољу у 

Златиборском округу стећи ће право учешћа на Републичкој смотри дечјих позоришних 

представа. Награде се додењују и за најбољу режију, сценографију, музику, костим, 

сценски говор, као и за најбољу женску и мушку улогу и за најбољу епизодну женску и 

мушку улогу. Награде и дипломе за учеснике обезбедиће Дом културе. 

Фестивал поред селектора прати и Омладински жири који има задатак да после 

сваке одигране представе прогласи најбољу женску и мушку улогу. Дом културе поводом 

овог фестивала штампаће и посебан Билтен у којем ће се наћи све потребне 

информације о овој манифестацији. 



План Дома културе је да овај фестивал организује у јуну месецу 2020. године. 

 

г) 11. Циклус Прибојски сликари 

Циклус Прибојски сликари има за циљ афирмацију сликара који стварају у Прибоју, 

оних који својим делом обележавају ликовну сцену наше општине. Први пут изложба је 

направљена 2007. Године и од тада се традиционално одржава у Галерији Дома културе. 

Кроз овај циклус публици у Прибоју представили су се Дана Лончаревић, Мехмед 

Хаџифејзовић, Дејан Пузовић, Синиша Павловић, Милана Мила Мојићевић, Емина 

Фазлић, Немања Ђуровић, Сара Обрадовић, Мила Омерагић Џановић, Верица Тончић. 

Као и претходних година у плану Дома културе „Пиво Караматијевић“ је да и ове 

године да подршку прибојским сликарима и да организује излозбу још једног прибојског 

сликара. За потребе изложбе публиковаће се каталог. 

 

д) 8. Фестивал Дани Данила Лазовића 

Фестивал Дани Данила Лазовића чува успомену на доајена српског глумишта 

Данила Лазовића, а акценат фестивала стављен је на младе глумце који се такмиче у 

говорењу поезије. За овог великог глумца кажу да је био попут најискренијег пријатеља и 

уз сваког младог почетника због чега је овај фестивал и посвећен младима и подршци на 

њиховом путу. 

 У протеклих седам година фестивал се трудио да заокружи неформални 

едукативни процес, као и да упозна публику и госте града Прибоја са богатом историјом 

нашег краја. Велика имена српског и регионалног глумишта била су наши гости, док су 

бројни студенти који су били наши такмичари низали успехе на телевизији, филму, 

позоришту. Када је основан 2013. године фстивал је трајао два дана, а сад фестивал 

траје четири дана у току којих Прибојци имају могићност да гледају најбоље позоришне 

представе различитих позоришних кућа из Србије, да слушају концерте, посећују 

изложбе... Фестивал од самог почетка негује и програм Госта глумца, истакнутог 

глумачког имена, који се кратким програмом представља публици.  

У такмичарском дану представљају се студенткиње и студенти глуме из земље и 

региона и надмећу се у говорењу поезије. Фестивал Дани Данила Лазовића упутиће 

позиве Академијама уметности и уметничким факултетима за учешће на фестивалу. 

Сваку Академију или уметнички факултет може представљати искључиво један студент. 

Студенте оцењује петочлани жири јавним оцењивањем. Победнику припада Повеља 

Данило Лазовић и новчана награда. 

На централном програму фестивала представља се и победник Интернет конкурса 

у говорењу поезије. На овом конкурсу могу да учествују сви који су заинтересовани, а 



старији су од 15 година. Овај конкурс је настао с идејом да се афирмише говорење 

поезије међу широм популацијом, а интересовање љубитеља поезије је сваке године све 

веће. Победник Интернет конкурса у говорењу поезије добија новчану награду и 

представља се публици на завршном програму. 

Дане Данила Лазовића заједно организују Дом културе и Завичајни музеј Прибој, а 

у плану је да се одрже у октобру месецу. 

 

ђ) 48. Лимске вечери поезије 

Када је реч о географским коoрдинатама Лимских вечери поезије, почеле су 

скромно 1969. године, замишљене као локална приредба оне су већ на почетку разбиле 

стегу локалног и винуле се у неомеђене просторе духовности. На првим Лимским 

вечерима поезије жири у саставу Ћамил Сијарић, Војислав Максимовић, Драган Бојовић 

доделио је прву награду Добрици Ерићу из Груже, Тодору Дутини из Сарајева другу и 

Руждији Крупи из Прибоја трећу. Од када се мапа Југославије променила комуникација 

је равноправно усмерена на Србију, Црну Гору и од 2015. године на Босну и 

Херцеговину. 

Ова манифестација уз остало, има за циљ да подстиче и афирмише литерарно 

стваралаштво песника средњошколског узраста, али овај програм није само афирмација 

одређене уметности него нас васпитава и приближава лепом. Захваљујући Лимским 

вечерима поезије Прибој је упознао и непосредно слушао поетска казивања Десанке 

Максимовић, Блажа Конеског, Јуре Каштелана, Ћамила Сијарића, Душана Костића, 

Матеје Бора, Ференце Фехера, Васка Попе и многих других песника. 

У жирију Лимских вечери поезије учествовала су најпознатија имена 

југословенске литературе: Мира Алечковић, Драгомир Брајковић, Војислав Ђурић, 

Мирослав Егерић, Даринка Јеврић, Енес Кишевић, Тања Крагујевић, Света Лукић, 

Десанка Максимовић, Чедомир Мирковић, Рајко Ного, Бранислав Петровић, Слободан 

Ракитић, Љубивоје Ршумовић, Ћамил Сијарић, Љубомир Симовић... 

Завршни програми 48. Лимских вечери поезије одржаће се у Прибоју у децембру 

месецу 2020. године. Конкурс се односи на простор Србије, Црне Горе и Босне и 

Херцеговине, а право учешћа на њему имају песници средњошколци који своје радове 

(циклус од пет необјављених песама) шаљу под шифром. На завршној вечери 

манифестације публици ће се представити они које је жири одабрао за најбоље. Прва 

награда је као и претходних година штампање збирке поезије, а жири ће прогласити и 

друго и треће место. 

Лимске вечери традиционално почињу програмом Портрет песника, који се 

одржава у библиотеци Машинско-електротехничке школе Прибој. Само отварање протиче 

у представљању песника који је овенчан неком од најважнијих песничких награда. Другог 

дана манифестације представља се победник претходних Лимских вечери поезије и 



промовише се његова збирка поезије. О песмама младог песника говори рецензент Петар 

Арбутина и ученици Гимназије Прибој. 

Другог дана се одржава и централни такмичарски програм на којем се такмиче 

млади песници. На овом програму поред песника наступају и бројни истакнути музичари и 

глумци из наше земље. За ову манифестацију штампају се и Лимске песничке новине, као 

специјално гласило манифестације. 

План Дома културе је да Лимске вечери традиционално одржи у децембру месецу. 

 

II Остали програми 

Поред програма који имају традиционални карактер, Дом културе организује и низ других 

програма којима се обогаћује културна понуда у Прибоју. 

 

а) Позоришно стваралаштво има дугу традицију у Прибоју, а кроз Аматерску 

позоришну сцену и Малу позоришну радионицу Дом културе негује позоришну уметност. 

Аматерска позоришна делатност у Прибоју функционише од 1974. године и о 

квалитету рада сведоче многобојна признања и награде које је освојила. План је да се 

и у 2020. години настави са припремом нових представа, с не мање запаженим 

резултатима. Мала позоришна радионица сваке године сваке године припреи по једну 

нову позоришну представу за децу и такмичи се на многим фестивалима, што је план да 

се настави и у планираној години.  

Велики део позоришног програма биће допуњен и разним гостовањима 

позоришних представа, како професионалних тако и аматерских. Представе ће бити 

одабране на основу принципа квалитета који је пресудан за подизање културних 

стандарда и ширење разумевања и важности позоришне уметности. 

б) Књижевне вечери су један од програма који ће допунити културну понуду Дома 

културе, с циљем подизања читалачке свести поготово међу младима и важности књиге у 

развоју личности сваког појединца. Поред манифестација које имају књижевни карактер, 

које негују песништво, Дом културе ће организовати и промоције књига и вечери поезије и 

прозе које имају за циљ да прошире простор за испољавање и афирмацију младим 

песницима и књижевницима. У плану је организовање и књижевних вечери са 

афирмисаним песницима и књижевницима из земље и региона.  

Дом културе „Пиво Караматијевић“ у 2020. години промовисаће све књиге којима 

буде издавач или суиздавач, а међу њима свакако и збирку поезије прошлогодишњег 

победника Лимских вечери поезије. Промоција ове збирке поред Прибоја обавиће се и у 

родном месту песника. Активну сарадњу Дом културе ће остваривати и са другим 

установама културе, библиотеком, школама, предшколском установом, и свим другим 

субјектима на територији наше општине. 



в) Приказивањем филмова у биоскопу Дом културе наставиће традицију добре 

посете филмским пројекцијама у Прибоју. Дом културе ће уложити напоре да 

љубитељима филма, који су поклоници великог екрана, обезбеди континуирано 

приказивање филмова, пре свега из најновије домаће, али и иностране продукције. 

Светске премијере филмова, али и премијере филмова регионалне продукције, биће 

емитоване устаљеном динамиком која је прилагођена свим узрастима, што подразумева 

и обавезан анимирани филм за најмлађе. Пројекције филмова зависе од понуде 

дистрибутера, а надамо се да ће то бити неколико пројекција месечно. 

г) Музички програм обухватио би разноврстан жанровски приступ. Попут 
досадашње праксе овај програмски сегмент реализоваће се самостално или у сарадњи са 
певачким групама, фолклорним ансамблима, школом плеса, Музичком школом, Градским 
хором. У програм ће бити уврштени концерти класичне музике, етно концерти, наступи 
КУД-ова, представљаће се како најпознатији музичари тако и мање познати. 

 Дом културе у 2020. години планира да обогати концертну понуду и да угости и 
професионалне, али и аматерске музичаре. Поред озбиљне музике публици ће бити 
представљена и културно-уметничка друштва, а планирано је извођење и духовне музике. 
Музички програм биће усмерен на то да афирмише ауторе из наше општине, како би се 
пружила прилика младима да се представе локалној публици. Посебна 
пажња биће усмерана на планирање концерата намењених деци. 

д) Издавачка делатност Дома културе последњих неколико година била  је 
фокусирана највише на објављивање дела из области поезије. У наредној години 
планира се штампање збирке поезије победника 47. Лимских вечери поезије. У складу с 
финансијским могућностима Дом културе ће издати, или помоћи при издавању, књига 
прибојских аутора.  

Издавачка делатност биће приказана на Сајму књига у Београду на штанду 
Удружених издавача Златиборског округа. Овај део делатности је од изузетног значаја за 
афирмацију стваралаца са наших простора, али и за очување и презентацију културних 
вредности које негује Дом културе. 

 
ђ) Изложбе које организује Дом културе најчешће су постављене у Малој сали, 

која се користи као галеријски простор. У Галерији се планирају изложбе уметничких 

слика и фотографија прибојских уметника, али и колективне и самосталне изложбе 

стваралаца из околних градова. У склопу ових активности поштовали би се одређени 

критеријуми како би се уметницима обезбедиле позивнице, плакате, каталози, стручно 

вођење изложбе, ликовно – естетска и техничка поставка.  

У плану је да у току године у галеријском простору увек буде нека поставка, или 

самосталног уметника или као пратећи део неког другог програма. У складу с тим ћемо 

посетиоце позоришних представа или концерата информисати и анимирати пре и после 

догађаја како би издвојили још мало свог времена и погледали већ припремљену 

изложбу. Поред самосталних изложби слика, графика, мозаика своје место у програму 

имаће и фотографија и карикатура. 



 У циљу одржавања сарадње са другим ликовним центрима у Галерији ће се 

одржати и изложбе у сарадњи са АртЦентром из Београда. Сада већ традиционално 

организује се МЕЂУНАРОДНА ПУТУЈУЋА ИЗЛОЖБА Арт [ ]KВАДРАТ ® / СРБИЈА. Реч је 

о међународној путујућој изложби која обилази више градова у Србији, а завршна је у 

Београду у АртЦентру. Специфичност ове изложбе је између осталог и у томе што се у 

сваком граду где је изложба постављена, организује и гласање посетилаца за најбољи 

изложени рад. Гласови публике се сабирају и на крају се добија победник са највећим 

бројем гласова, свих градова. 

Осим изложби у простору Дома културе, планиране су изложбе ликовних радова и 

на различитим локацијама у граду у летњем периоду.  

е) Прибојско културно лето организује се у сарадњи са Завичајним музејом 

Прибој на више различитих локација у граду. Традиционално у оквиру Прибојског 

културног лета организује се ликовни програм Штрека на пешачкој стази изграђеној на 

укинутој прузи Прибој-Сарајево и у градском парку у новом делу града. Штреком Дом 

културе ликовну уметност износи ван зидова установе и иде корак ближе публици јер се 

ликовни радови излажу у шетачким зонама.  

Културно лето представља скуп много различитих манифестација које углавном 

подразумевају изложбе, концерте, представе, које се најчешће одржавају на отвореном. 

За најмлађе суграђане биће приређене позоришне представе и креативне радионице. 

 

 

III Пројекција приоритетних инвестиција 

Објекат Дома културе саграђен је 1959. године, а то је уједно и прва наменска 

зграда за културу изграђена у овом крају после Другог светског рата. Временом је кровни 

покривач оштећен и неопходно је извршити реконструкцију. Приликом већих падавина, 

обилнијих киша, дешава се да кров прокишњава и због тога је у плану Дома културе да се 

инвестира у замену крова. Пошто је кров већ дотрајао његова замена омогућила би 

заштиту од даљег оштећења зграде Дома културе до које би могло доћи услед 

временских неприлика, такође омогућио би бољу топлотну изолацију и заштиту и од 

врућине и од хладноће. 

Једно од инвестиционих улагања у наредном периоду било би и инвестирање у 

замену фасадне столарије и фасаде на згради Дома културе. Због лоших изолационих 

својстава тренутне столарије зграда Дома културе је енергетски неефикасна тако да би 

замена дотрајалих прозора и врата омогућила уштеду енергије у дугорочном периоду и 

бољу енергетску ефикасност објекта. 

У 2019. години Дом културе је израдио елаборат енергетске ефикасности зграде 

Дома културе и након тога конкурисао код Фонда за енергетску ефикасност Министарства 

рударства и енергетике Републике Србије како би покушали решити енергетске проблеме 



зграде Дома културе. У плану је да се учествује и на конкурсу „Градови у фокусу“ 

Министарства културе и информисања Републике Србије за средстава која би била 

искориштена за реконструкцију објекта Дома културе, односно за замену крова и олука. 

 

IV Органи и тела Дома културе 

Управни и Надзорни одбор састајаће се у одређеним временским периодима 

током године и заузимаће ставове и доносити одлуке из своје надлежности, које су 

предвиђене Статутом Дома културе. 

 

Прибој Директор 

децембар,2019.године                                                                                         Борка Пузовић 

                                                                                                                       

 

 


