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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
  

Укупан број реализованих програма у 2019. години је 579, а број посетилаца програма је 
120097. У односу на претходну годину реализовано је 147 програма више, а број посетилаца је 
остао на прошлогодишњем нивоу. 

Најзначајнији програми у 2019. години су Ликовни салон 30х30, Фестивал стрипа, дечји 
квиз Суперсу, Фестивал хорoва Слободан Бурсаћ и  Банатска бајка. 

У 2019. години Културни центар Зрењанина је аплицирао са више пројеката код 
Министарства културе и Покрајинског секретаријата за културу, а одобрена су средства за Хорски 
фестивал (700.000 дин.), Часопис „Стриполис“ (250.000 дин.), пројекат Мање је више – Дани 
Баухауса (150.000 дин) и Међународну изложбу Крик (1.800.000 дин). На конкурсу Филмског 
центра Србије одобрена су нам средства у износу од 6.000.000 дин. за куповину биоскопског 
пројектора. 

Културни центар Зрењанина је из буџета града Зрењанина за реализацију програмских 
активности (буџетска линија 424) у 2019. години добио 3.507.459,00 дин.  

Велики број програма организација цивилног сектора, удружења грађана, аматерских 
културно-уметничких друштава, основних и средњих школа, хуманитарних организација, 
реализован је уз помоћ и сарадњу Културног центра Зрењанина, што потврђује нашу 
опредељеност да будемо јавни културни сервис свих грађана. 

Наш приоритет и даље остаје развој сопствене продукције, сарадња са јавним и цивилним 
сектором и промоција зрењанинске културе ван нашег града. 

 
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗРЕЊАНИНА 

 
 Као установа поливалентног типа, Културни центар Зрењанина  је своје програмске 
активности реализовао кроз: позоришне, филмске, музичке, трибинске, изложбене, дечје, 
мултимедијалне програме и сопствену продукцију.  
 
Позоришни програм  
 Као и претходне године изведено је 13 позоришних представа. Позоришни програм у 
последњих неколико година реализујемо у сарадњи са агенцијом „Мој траг“. 
Све представе одигране су у великој сали Културног центра осим у време манифестације Дани 
пива када је у градској башти изведено 5 представа. Преовладавале су комедије, а имали смо и 
једно гостовање из иностранства – позоришна трупа Metanoia Artopedia iz Segedina (Мађарска) 
извела је представу Ледене доктрине –варијације на тему нацистичке реторике. 
 Број посетилаца позоришног програма био је: 5020. 
Филмски програм  
         Дугогодишња пракса филмског програма Културног центра Зрењанина настављена је и у 
2019. год. Приказали смо велики број циклуса у сарадњи са амбасадама страних земаља и 
фестивалима. Поново смо угостили ретроспективу филмова са Фестивала Слободна зона, 
Фестивала европског филма и Белдокс ехо, приказана су три циклуса француског филма и циклус 
италијанског филма. У циљу едукације публике емитовали смо и два циклуса филмске лектире, у 
сарадњи са Филмским центром Србије учествовали смо у манифестацији Ноћ српског филма. 
 На 160 пројекција укупан број посетилаца филмског програма био је 4056. 
Музички програм   
 У оквиру музичког програма је реализовано је много  концерата разноврсних музичких 
праваца. Концертну сезону започели смо новогодишњим концертом Зрењанинске филхармоније. 



 

Током 2019. год. наступили су: Легенде, Амира Медуњанин, Влатко Стефановски. И ове године 
смо у оквиру манифестације Дани пива реализовали Фестивал Зрењанин зове, а у сарадњи са 
Градском управом организовали смо и Зрок викенд и Вудсток фест. Одржан је традиционални 
гусларски фестивал. 
Као и претходних 6 година најзначајнији музички програм је хорски Фестивал Слободан Бурсаћ. 
Током четири фестивалска дана наступили су зрењанински и гостујући дечији, женски, мушки и 
мешовити хорови. Публици су се ове године представила и два хора на промотивним концертима 
фестивала: Богази џез хор из Турске и Славеи Халл Харманли из Бугарске 
 Број посетилаца музичких програма је: 7300. 
Трибински програм (Уредник: Мирослав Самарџић) 
Током 2019 организована је 31 трибина и промоција књига и часописа. Највише су биле 
заступљене теме из завичајне и војне историје: Од Млетака до Баната. Трагом Франческа 
Гриселинија, говорио је др Филип Крчмар; Немци у Банату, предавач Андрија Поповић; 
Совјетска авијација у Другом светском рату и Како је Миг 15 спречио избијање трећег светског 
рата, предавач је био Петар Јакшић; Како су срушени Нато авиони током агресије на СРЈ 1999. 
Говорио је Ђорђе Аничић, Посебну пажњу посветили смо актуелним догађајима у Црној гори и 
Великој Британији: Стварање црногорске нације, предавач др Александар Раковић; Корбинов 
покушај обнове британског парламентарног социјализма и Резултати британских 
парламентарних избора, предавач је био Мирослав Самарџић. О теми Колико су поуздана 
истраживања јавног мњења говорио је др Владимир Илић. Поред ових биле су заступљене и теме 
из психотерапије и биоетике, предавачи су били Јована Поповац и др Миша Ђурковић. Од 
промоција издвајамо разговор о новим књигама др Мила Ломпара, др Јова Бакића и др Тодора 
Куљића. 

Број посетилаца трибинског програма је 378. 
Програм визуелне уметности  (Уредница: Сандра Бањанин) 
У октобру 2018. године, расписан је конкурс за излагачку 2019. годину, на којем је Уметнички 
савет Културног центра Зрењниана, који чине два магистра сликарства и једна историчарка 
уметности, одабрао радове за поставку у излагачкој 2019. години, док је део расположивих 
термина опредељен за годишње изложбе, фестивале, изложбе радова студената и ученика, као и 
оне настале у склопу пројектних и других активности. 
У току 2019. године реализовано је 29 изложби, 4 гостовања изложби у продукцији КЦЗР-а ван 
Зрењанина, један међународни ликовни салон и један међународни фестивал. Од тога: 14 
изложби радова академских сликара; три изложбе фотографија; изложба у сарадњи са Заводом за 
културу војвођанских Румуна; две изложбе радова ученика који се кроз формално, или 
ваншколско образовање баве цртањем; две изложбе радова студената са новосадске Академије 
уметности; изложба постављена у сарадњи са Амбасадом Мексика, коју је отворио амбасдор; 
изложба поводом хорског фестивала „Слободан Бурсаћ“; изложба постављена у сарадњи са 
зрењанинском Галеријом; изложба постављена у сарадњи са београдским „АРТ центром“; итд. 
Изложбе су биле постављене у Изложбеном салону и простору испред велике сале. 
Настављена је реализација међународног фестивала стрипа „Стриполис“, у оквиру којег је издат 
11. број истоименог часописа и реализоване многобројне радионице са еминентним уметницима 
из области стрипа, анимације и филмске уметности. Традиционално је организован и кост-плеј, 
током којег су деца из зрењанинских вртића показали своју маштовитост у креирању различитих 
маски и костима. Међународни ликовни салон 30х30, на којем учествује велики број уметника, 
реализован је 14. пут.  
На различите начине, кроз групне и појединачне изложбе, као и фестивале, учешће у раду 
Изложбеног салона узело је близу 600 уметника из земље и иностранства. Предност нашег 
изложбеног простора се огледа у томе што је смештен у уређеном делу  улазног хола, те поставке 



 

у њему често погледају многобројни посетиоци Културног центра, који иначе нису конзументи 
овакве врсте садржаја. На овај начин, ликовно стваралаштво се приближава и донекле „намеће“ 
не-публици, чиме доприносимо стварању нове културне публике. Ово се потврђује њиховим 
интересовањем и за изложбене поставке, које исказују док посећују друге програме КЦ-а. 
Праћење и аплицирање на конкурсе који подржавају визуелну уметност је, такође, једна од 
активности, те смо у току године конкурисали са четири пројеката код различитих фондова, од 
којих смо за два добили средства у укупном износу од 6.150.000,00 динара. Овим је омогућена 
куповина савременог филмског пројектора и реализације пројекта „Мање је више – дани 
Баухауса“, у којем је учешће узело преко 20 афирмисаних Зрењанинаца који стварају широм 
света, у Норвешкој, Великој Британији, Канади, САД-у, Италији...   
Успостављена је сарадња са трговинским ланцем Персу, проширена је формирањем Клуба 
пријатеље Културног центра Зрењанина, уз чију помоћ је израђен 3Д приказ идеје будућег, 
адаптираног изгледа зграде наше установе. 

Изложбе је видело   27500 посетилаца. 
Дечји програм  
У 2019. години реализован је богат садржај најразличитијих програма за децу:  
концерти балета, музички концерти Дечијег хора, концерти Музичке школе “Јосиф 
Маринковић”, смотра рецитатора, представе за децу; актуелни филмови за децу, “КВИЗИЋ” 
ПРЕДШКОЛАЦА -“КО ЋЕ БОЉЕ, КО ЋЕ ПРЕ”, као и КВИЗ “Супер-Су” намењен ученицима 
виших разреда. 
МИ ТО РАДИМО НАЈБОЉЕ – традиционална презентација основних школа на крају школске 
године са музичко-сценским програмом ове године је изведена на Тргу Слободе. Изведена је и 
опера за децу Мачак у чизмама. 
У току летњег распуста одржани су програми на отвореном - градској башти, парку и на летњој 
сцени Културног центра кроз радионице и анимације спортске игре, представе, актуелне филмове 
за децу, концерте, мјузикле. У склопу Манифестације Дани пива у сарадњи са Градском управом 
и Туристичком организацијом организован је програм Забавилиште у планкићу паркићу. 
Ноћ истраживача у реализацији Високе школе струковних студија реализована је у септембру. 
Реализовани су  Новогодишњи и забавни програми за децу у сарадњи са Цеком-ом. 
Укупан број посетилаца дечијих програма је 2950.  
Извештај о раду Градског дечјег хора (диригент мр Сенка Милисављевић) 
Градски дечији хор је у протеклих годину дана остварио запажене резултате, како у виду 
активног учествовања у култури града, тако и у домену неговања и васпитавања деце на бази 
високо уметничког хорског звука. Акценат је стављен на музичко васпитање деце 
основношколског узраста кроз постављање и усађивање виших стандарда у самој музичкој 
уметности, али и уметности уопште, култури, уз јасно постављење моралне кодексе као 
неопходне чиниоце одрастања деце у културне људе. 
Као највећи успех хора у 2019. год. свакако апсолутна победа хора на ФЕДЕХО фестивалу, где је 
хор освојио ласкаву награду -  НАЈБОЉИ хор фестивала. 
Од посебне важности за протеклу годину је и наставак сарадње  са Зрењанинском 
филхармонијом и Зрењанинским мешовитим хоровима, која је успостављена 2018. када се радио 
по први пут велики заједнички пројект у виду правог музичког спектакла-великог концерта 
хорова и симфонијског оркестра за празник Града. Ове године смо наставили и учврстили 
сарадњу са филхармонијом што је резултирало  великим новогодишњим концертом 11.1.2019. у 
препуној кристалној дворани. Деца из хора су имала јединствену прилику да музицирају са 
професионалним музичарима из филхармоније на заједничким пробама и на самом концерту. 
Тиме се проширила и сама делатност хора, која полако превазилази оквире једног дечијег 
ансамбла и стоји раме уз раме са професионалним музичарима. 



 

Као специјална делатност хора издваја се и снимање спотова за нове композиције намењене деци, 
од наших еминентних и академских композитора, које наш хор увек премијерно изводи. Ове 
године снимили смо песму Ђурђевдан, композитора Милете Грујића,на текст Марине С.Грујић. 
Аудио продукцију радио је  Марко Јаковљевић, а видео продукцију Дигитал Стиле. 
Фреквенција проба је обавезне минимум две пробе недељно , и то средом и суботом, а пред 
концерте, наступе, такмичења, фестивале или студијско снимање сваки дан. 
Корепетитор хора, клавирски сарадник проф. Тина Николовски. 
Музички сарадник хора, флаутисткиња, магистар уметности Весна Вучуревић. 
Заменик диригента, проф Милан Милисављевић. 
Аранжмане и матрице за потребе и наступе хора урадио је проф. Милан Милисављевић. 
Диригент мр Сенка Милисављевић. 
Током 2019. год. хор је наступио 23 пута . 
Наступе Градског дечјег хора Културног центра Зрењанина видео је више хиљада гледалаца. 
Женска певачка група Филигран извештај 2019. год. 
Група Броји 14. Чланица Током 2019. год. било је 23 наступа на разним манифестацијама у 
Зренајнину И околним местима (Бело Блато, Арадац, Ечка, Чента, Јарковац. Група је учествовала 
у емисији Шареница И Петказање. У Београду је група Филиграни учествовала у тиристичкој 
промоцији града Зрењанина на Београдском Манифесту на Калемегдану. Наступи на 
фестивалима:  Хомољски мотиви у јуну, Фестивал хорова И изворних група у Врњачкој Бањи, 
Мостови Балкана у Пријепољу, Певај Србијо у Аранђеловцу – освојено 3. место, Дрино водо 
жубора ти твога, Илиџа Источно Сарајево – 3. место за сценски приказ 
 
Мултимедијални програми 
“Банатска бајка- лето у градској башти “ назив је манифестације која је реализована у летњем 
периоду у току 2019. године, од 10.јуна до 15. августа у Градској башти. Организатори су били 
Културни центар Зрењанина, Туристичка организација Зрењанин и ИП Медиа 023 Зрењанин уз 
подршку Градске управе. Одржан је велики број разноврсних програма са више стотина 
учесника. Посећеност је и ове године била велика. У насељеним местима Бело Блато, Банатски 
Деспотовац, Тараш, Орловат, Фаркаждин, Стајићево и Чента организовани су Каравани Банатске 
бајке. 
У оквиру мултимедијалних програма реализован је и 10. Фестивал Стриполис на коме је 
промовисан 11. број часописа Стриполис. На отварању су се представиле издавачке куће, стрип 
цртачи су цртали стрип јунаке, а у сарадњи са Предшколском установом организован је Косплеј. 
Гости фестивала били су: Дарко Перовић, Жељко Пахек, Младен Ђуровић, Момчило Мома 
Рајин, Зоран Туцић, Бранислав Керац, Дејан Ненадов, Зоран Јањетов, Сибин Славковић, Теодор 
Ајдук и Милан Пеца Поповић. 
 Број посетилаца мултимедијалних програма био је 5530. 
Продукција 
Позоришна (Смиљана Туцаков - Цеком) 
У току 2019. године, ЦЕКОМ  је организовао рад са три узрасне групе : деца, млађи тинејџери и 
млади. Укупно: 50 деце и младих. Са њима је одржано  266 радионица. 
Припремљене су три позоришне представе  по једна са сваком узрасном групом: «ИНДИГО«, 
најстарија група изведена 17 пута,  « Авантура пријатеља – ДУГОНИКУС», средња група 
(одиграна је  12 пута) и « Прича о добром змају који мало муца «,  најмлађа група (одиграна 15 
пута) 
Учешћe на фестивалима и смотрама: Зонска смотра, «Позориште у парку» Београд, учешће на 
Корзо фесту, извођење у оквиру «Дечје недеље»,... Чланови најмлађе и средње групе су, током 



 

лета учествовали сваког четвртка у Градској башти у програму за децу у оквиру «Банатске бајке» 
чији је организатор Културни центар Зрењанина. 
 Најстарија група учествовала је, са представом ИНДИГО, на следећим фестивалима и освојене 
су следеће награде: Фестивал "Недеља позоришта Сонта 2019", (награда за најбољу представу у 
целини, награда за ауторски рад, Милици Мршић за улогу мајке Оливере - глумачка награда 
публике),  Фестивал омладинских позоришта Војводине, Кула:  
(награда за најбољу представу у целини, Душан Калејски - награда за режију, Боба Видрић и 
Душан Калејски - награда за оригиналну музику, Неда Ковач - награда за костимографију и 
сценски покрет),  Фестивал "ПРКОС", Књажевац (Душан Калејски - најбоља режија, Александар 
Нарижан - најбоља мушка епизодна улога, Неда Ковач - специјална награда за костиме, Алекса 
Нинчић - награда публике за најбољу глуму у представи), Фестивал ДОПС, Јагодина (најбоља 
режија - Душан Калејски, најбоља главна мушка улога - Алекса Нинчић, најбоља главна женска 
улога - Милица Мршић, најбољи костим - Неда Ковач),  Ангажман фест, Београд (најбоља 
представа на фестивалу). 
На фестивалу «БИНА МИРА»који је 2019. године одржан у Ахену – Немачка, изведена је 
представа ИНДИГО.  
Новогодишња представа «Новогодишњи краљевски фестива» изведена је 28 пута, 
Укупно је одиграно  72 представе.  Број посетилаца: 8000. 
Музичка продукција (Владимир Агић) 
У току протекле 2019. год.  као сарадник КЦЗР-а урадио сам следеће: 
Видео рекламу са својом, оригиналном, компонованом музиком за Нову 2019-ту која обухватала 
период, од католичког Божића до православне Нове године. Затим сам урадио најаву за “ 
Пливање за часни крст”. Направио сам видео-честитку за 8 март са ауторском музиком. Урадио 
сам 2 ауторске музичке нумере за сарадњу са женском вокалном групом “Филиграни”. За потребе 
града, као комплетан аутор урадио сам и 2 песме за дечији хор КЦЗР са темама о нашем граду “ 
Добро дошли у Зрењанин” и “ Мој Зрењанин”. Урадио сам и комплетно звучно-видео опремање 
за манифестацију “ Банатска бајка” шпица, сонг …. Урадио сам 2 ауторске музичке нумере за 
отварање манифестације “ Корзо-фест”. Направио сам музичку подлогу за презентацију новог 
лого-а КЦЗР. Напаравио сам комплетан материјал за музички ЦД а који би био реализован са 
хоровим, најпре дечијим, те са разним сарадницим из КЦЗР-а и који је требало да буде 
презентован као свечана академија за Дан града. Урадио сам и музичко-видео презентацију за 
новогодишњи коктел КЦЗР-а  као и честитку. 
Видео Продукција (Дигитал Стајл) 
Одељење продукције КЦЗР током 2019. године произвело 46 различитих медијских садржаја и 
то: Емисије, спотове, репортаже и прилоге у вези са програмским активностима различитих 
сектора Културног центра Зрењанина: 
Изложбе у Малом и Великом салону – 18 
Концерте – 5 
Промоције књига - 1 
Активно учешће смо имали у реализацији пројеката Културног центра Зрењанина: 
Пројекат ”Стриполис”, Пројекат ”Баухаус”, Пројекат ”Софа културе”, Вудсток и Квиз за децу – 
СуПерсу – ”Ко ће боље, ко ће пре” 
У остале активности навели бисмо: 
Снимање спота ”Ђурђевдан” за Градски дечји хор КЦЗР 
Репортажу о Љубомиру Кокотовићу, графичару 
Перформанс Душка Кирћанског – ”Кеса као архетип” 
Репортажу о учешћу параолимпијаца у Абу Дабију 
25 година КУДГ ”Петар Перуновић Перун” Зрењанин 



 

Посету министра Горана Тривана резервату Царска бара 
Градска излетишта – снимање спотова (Пескара, Тиса и Бабатово) 
У сарадњи са Народним музејом Зрењанин,  снимили смо документарни филм о делу Драгише 
Брашована, чувеног српског архитекте, на територији Зрењанина. Уз педесетоминутни филм, 
измонтирали смо и омнибус филм исте садржине али подељене у шест прича о шест различитих 
објеката.  
Издаваштво  
У оквиру издавачке делатности Културног центра Зрењанина 2018. године објављен је једанаести 
број часописа „Стриполис” посвећен  интернационалном и ауторском стрипу. Објављене су две 
књиге: Чудесни све одрастања и чула мр Милутина Мићића 
Књига намењана васпитачима , учитељима, наставницима, родитељима, бакама, декама,  
институцијама које раде са децом и свима који желе да обогате живот новим буђењем чула и 
књига поезије Стопе у сенама крви Томислава Говедарице. 
Припремљени су и објављени репрезентативни каталози за изложбени програм. 
Током 2019. године припремани су и штампани билборди – у просеку три месечно – са  најавом 
програма Културног центра Зрењанина. Важнији програми, позоришне представе и концерти 
пропраћени су штампањем одговарајућих афиша и плаката. 
Недељни програм редовно је ажуриран на веб-сајту, а припремане су и истицане промоције 
важнијих програма и догађаја. 
Промоције 
У 2019. год. урађено је 13 промоција. Наше издање часопис Стриполис промовисали смо у Новом 
Саду, Београду, Нишу и Панчеву. У Културном центру су промовисана два часописа Манек и 
Политикон, књиге С оне банде моје горе Јасенке Лаловић, Искорак у слободу Бранка Павловића, 
Метла за моју душу Дивне Гагић, књиге Миле Сташевић. Два издања куће Клио са социолошким 
темама аутора Тодора Куљића и Јове Бакића представили смо у септембру, такође смо 
представили и наше издање збирку поезије Стопе у сенама ратникове крви Томислава 
Говедарице. 
 Број посетилаца промоција: 433.  
Радионице 
У Културном центру Зрењанина и током 2019. године настављена је пракса  неговања деловања 
кроз разноврсне радионице у сарадњи са нашим партнерима. Центар за креативно одрастање - 
Цеком реализовао је разноврсне радионице  за децу и омладину, Канцеларија за младе је 
организовала велики број радионица и тренинга. Цивилна организација Машталиште покренаула 
је школу цртања.  Одељење балетске школе и КУД „Пионир“ наставили су са својим редовним 
актирностима.  

Радионице је похађало 27750 полазника. 
ПР активности (Анкица Достанић) 
У складу са постојећом методологијом и начином рада који се користи у реализацији односа са 
јавношћу, у делу односа са медијима, и у 2019. години наставило се са спровођењем стандардних 
активности. У 2019. години залагали смо се за стварање доброг имиџа и идентитета у оквиру 
предвиђених презентација, најава и организације догађаја - програма као и  за сталну 
заступљеност у медијима у интересу добре информисаности грађанства - публике. Имајући у 
виду разноврсност програмских садржаја Културног центра Зрењанина, величину организационе 
целине и финансијске могућности, одређивао се обим, интензитет и начин рада. На основу 
реалних финансијских могућности и циљних група – публике и врсте програма, одређивала се и 
креирала  проходност информација (медија планови) кроз појединачне или обједињене медијске 
стратегије, у складу са договореним приоритетим, имајући у виду динамичан, разноврстан и 
захтеван програмски концепт и сложене организационе захтеве у овој области рада. 



 

Стална активност усмерена ка медијима као каналу проходности потребних информација за 
грађанство, размена информација потребних за презентацију, организацију и најаву догађаја и у 
2019. години са расположивим ресурсима достиже свој максимум. Веома интензивне програмске 
активности и догађаји у 2019. години, велики број програмских активности (догађаја) у којима је 
Културни центар био главни организатор или суорганизатор допринео је интензивним односима 
са јавношћу и низом паралелних (истовремених) медијских кампања које су стваране за потребе 
деловања односно представљана програма за које је Културни центар у директном или 
делимичном организационом оквиру везан. У складу са тим, примењиване су обједињене најаве 
општег типа и појединачно медијско представљање у зависности од дате програмске теме, врсте 
догађаја, програмског приоритета и претпоставњене заинтересованости циљних група – публике 
за одређену врсту програма. Имајући у виду разноврсност програмских садржаја, величину 
организационе целине и финансијске могућности одређивао се обим, интензитет и начин пр 
деловања. 
Директне програмске активности биле су максимално обухваћене пр активностима док је у 
оквиру сарадничке мреже, најчешће кроз уступање простора другим удружењима, 
организацијама и појединцима омогућено да искористе капацитете односно постојећу 
инфраструктуру Културног центра за представљање сопствених активности. 
Медијска заступљеност је због трошкова, у односу на објективне околности али и у односу на 
циљне групе усмерена првенствено на локални медијски простор. Заступљени смо у скоро свим 
медијским кућама у оквиру најављивања, праћења догађаја, разговора на тему Културног центра 
и представљања значајних програма и пројеката који су захтевали посебну медијску пажњу због 
истицања њиховог значаја. Истицане програме у зависности од сопственог програмског концепта, 
уређивачких интересовања (концепта) али и техничких могућности пратиле су и медијске куће са 
националном фреквенцијом кроз снимање тв прилога и редовних радијских укључења. За период 
од 1. 1. до 31. 12. 2019. на основу извода и праћења објављивања текстова о активностима и 
програмима Културног центра за које смо информисали јавност путем медија евидентирано је да 
је укупно објављено 836 текстова, емитована су 126 видео прилога (на неком од телевизијских 
програма, регионалног и националног карактера као и различитих медијских платформи) и 
урађено око 30 радијских укључења. На основу (нашег) мониторинга две радијске станице  (једна   
локална  и једна са националном фреквенцијом) редовно најављују програме Културног центра и 
две радијске станице (национална фреквенција) периодично најављују и говоре о програмима 
које организујемо.  Имајући у виду 52 недеље у години када се у сваком броју недељника (листа) 
Зрењанин објаве информације које се тичу програма Културног центра (основна најава) и прилози 
(текстови) о значајним догађајима и програмима који су се организовали и реализовали у 
организацији или суорганизацији Културног центра и за које смо били у професионалној обавези 
да их најављујемо, позовемо публику и представимо јавности, број се свакако повећава и у 
укупном броју, прелази 1000 објава. 
Културни центар Зрењанина је помоћу свих познатих и примењивих начина обавештавао и 
информисао јавност о својим активностима и позивао јавност – конзументе културних и/или 
неких других садржаја на активности и програме који се реализују у организацији и/или 
суорганизацији Културног центра. Упоредо са тим, једно од основних запажања је и то да нам се 
велики број сарадника – појединаца, група (удружења) обраћао за помоћ приликом представљања 
и презентовања њиховог рада тако да смо, у том смислу, омогућили организацију и реализацију и 
великог броја градских – културних активности и манифестација општег типа. 
У 2019. години урађен је нови веб сајт у складу са потребама Културног центра за презентацијом 
и најавом догађаја, као и са намером унапређења система продаје и резервације карата, техничке 
прегледности и архивирања објављених  информација (на њему) а  који ће се и у 2020.  
унапређивати и допуњавати, док не достигне свој технички максимум, у смислу прегледности и 
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Извештај о раду Канцеларије за младе за 2019. 

 

Канцеларија за младе Зрењанин се бави спровођењем омладинске политике на локалу те 

у складу са тим спроводимо најразличитије делатности. У овом извештају ћемо 

хронолошки навести најзначајније делатности у 2019-ој години. 

-Почетком јануара смо направили обимну стратегију рада КЗМ за 2019-ту. Такође смо кроз 

примере добре праксе других КЗМ покушавали да побољшамо уређење и рад наше КЗМ. 

-Учешће у организовању, промоцији и реализацији ,,Зимског турнира у малом фудбалу 

града Зрењанина''. 

-Наставак реализације пројекта ,,Омладински Клуб 2” кроз који је завршена друга фаза 

опремања Омладинског клуба кроз средства Покрајинског секретаријата за омладину и 

спорт. 

-Имали смо сарадњу са Министарством омладине и спорта на прављењу нових 

правилника за израду ЛАП за младе будући да смо израдили један од најобимнијих ЛАП-

ова у земљи на потпуно волонтерској бази те смо поделили своја искуства. 

-На веома запажен начин смо обележили годишницу рада Канцеларије за младе 

Зрењанин где су нам гости били челни људи града, представници МУП-а, људи из НВО 

сектора, представници свих средњих школа, многих установа, представници ученичког 

парламента као и многи други.  

-Наставили смо сарадњу са заводом за јавно здравље на едукацији младих и 

здравственим ризицима у млађем добу. 

-КЗМ је пружала подршку младим уметницима у промоцији својих остварења, изложби, 

писмених радова итд… 
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-Унија ученичких парламената, коју смо основали у сарадњи са средњим школама, је 

учествовала у свим значајнијим дешавањима и манифестацијама у граду Зрењанину у 

2019-ој. У сарадњи са Унијом смо доделили признање за најбољег волонтера. 

-Сарађивали смо са Ротари клубом кроз промоцију хуманитарне акције којом су купљени 

и донирани уређаји за Зрењанинску болницу. 

-Узели смо учешће и представљали свој град у раду Скупштине Националне асоцијације 

Канцеларија за младе. 

-Сарадња са локалним НВО, удружењима, школама, ђачким парламентима, 

институцијама, неформалним групама и појединцима;  

-Прошли смо низ едукација и радионица које су организовали НАПОР, КОМС и МОС. 

-Наставили смо да спроводимо низ едукација и трибина кроз активности Канцеларије за 

младе (најзначајније су:едукација средњошколаца за писање пројеката, едукација о 

екологији као и о проблему паса луталица...) 

-Више пута смо обилазили све средње школе, Високу техничку школу као и Технички 

факултет у Зрењанину. 

-Сарадници Канцеларије за младе су у 2019-ој посетили Министарство омладине и спорта. 

-Урадили смо много на омасовљењу и препознатљивости Канцеларије што се најбоље 

могло видети током великих акција. (прославе дана младих као и симулација и едукација) 

-Аплицирали смо на мноштво конкурса за пројекте како са партнерима из НВО сектора 

тако и са појединцима; 

-Узели смо учешће у реализацији завршних турнира ,,Мини Макси лиге”. 

-Као партнери смо учествовали на реализацији пројекта ,,Време је за Европу’’ преко ког су 

млади прошли низ едукација о ЕУ и вредностима које промовише а имали су прилику и да 

посете Румунију. 
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-Кроз сарадњу са Цоца Цолом и Налед-ом релизоване су едукације и радионице о 

омладинском предузетништву у нашем граду. 

-Аплицирали смо за пројекат ,,Омладински клуб 3” Покрајинског секретаријата за 

омладину и спорт чиме би се завршило опремање Омладинског клуба. 

-Дали смо велики допринос успешном одигравању групне фазе Европског првенства у 

кошарци за жене где смо ангажовали велики број својих волонтера. 

-Сарађивали смо са Аустријском развојном агенцијом на реализацији пројекта ,,Yоур јоб”, 

где су млади едуковани како да започну свој посао и добију значајна почетна средства. 

-Организовали смо веома садржајан ,,Дан младих'' кроз спортске активности на стадиону 

ФК ,,Раднички”. Централни догађај је био фудбалско такмичење ,,Трофеј града 

Зрењанина” а у програм смо имали и спектакуларна показна вежба Жандармерије.  

-Организовали смо веома запажену ,,Дневну журку” на одмаралишту ,,Пескара”. 

-Узели смо учешће на реализацији манифестације ,,Дани пива’’, ,,Златни котлић’’ ,,Дан 

ослобођења’’ и многе друге  кроз рад волонтера и логистику. Наши волонтери су се 

нарочито истакли током наступа Зрењанинске филхармоније и током манифестације 

,,Златни котлић’’. 

-Организовали смо посету Скупштини града Зрењанина где су млади људи из нашег града 

могли да се упознају са начином функционисања локалног парламента. 

-Наставили смо сарадњу са Црвеним крстом, Омбудсманом, Муп-ом, Жандармеријом и 

Ватрогасцима кроз низ едукација и показних вежби. 

-Наставили смо успешну сарадњу са Културним Центром кроз учешће у низу догађаја , 

манифестација и рад наших волонтера. 

-КЗМ је такође учествовала у обележавању готово свих међународних датума који се тичу 

младих и омладинске политике. 




