
 

 

Надзорни одбор Установе културе градске општине Стари град “Пароброд“ на седници одржаној 
дана 08.05.2015.године, на основу члана 48. Закона о култури („Службени гласник РС бр.72/2009) и 
члана 12. Одлуке о оснивању Установе културе градске општине Стари град  “Пароброд“ и члана 
24.Статута Установе културе „Пароброд“ даје : 

 

ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

сачињен поводом годишњег извештаја о пословању  

за 2014.годину 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 

Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд“, у складу са финансијским прописима, 
Статутом Оснивача и Статутом УК „Пароброд“, донела је Извештај о раду за 2014.годину. 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ: 
 

Назив: Установа културе градске општине Стари град „Пароброд“ 

Седиште: Капетан Мишина 6а, Београд 

Шифра делатности: 90.01 

Матични број: 17791869 

ПИБ: 106685299 

2. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ 
 

Стање на дан 31.12.2014:  

Укупно  запослених: 13 

Број запослених који се финансирају из буџета општине Стари град: 13 

• запослени на неодређено време: 12 
• запослени на одређено време: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Организациона структура запослених по радним местима: 
 

 назив радног места стручна спрема број 
извршилаца 

01. Директор всс 1 

уметнички сектор 

02. извршни продуцент ссс 1 

03. координатор програма орг.јединице мр 1 

04. уредник књижевног програма всс 1 

општи сектор 

05. референт за правне послове всс 1 

06. рачуновођа всс 1 

07. организатор манифестација ссс  1 

08. Организатор програма орг.јединице ссс 1 

09. Помоћни програмски радник ссс 1 

10. Пословно технички секретар ссс 1 

11. Пословно технички секретар орг.јединице ссс 1 

12. Домар II степен стр.спреме 1 

13. Хигијеничарка II степен стр. спреме 1 

 
Укупан број ангажованих извршилаца за потребе редовног рада и реализације програма УК 
Пароброд, по уговорима до 31.12.2014. године: 

• Ауторски уговори: 81  
• Уговор o обављању услуга офсетне штампе промотивног материја:1  
• Уговор o обављању услуга дизајна:1 
• Уговори о пружању услуга одржавања и сервисирања рачунара и рачунарске мреже: 1 
• Уговор о пружуњу Фотографских услуга и уређивања фото архиве : 1 
• Уговор о пружању сценографско-декоратерских услуга:1 
• Уговор о пружању услуге набавке добара за репрезентацију:1 
• Уговор о пружању услуга набавке материјала за хигијену:1 
• Уговор о пружању услуга набавке канцеларијског материјала:1 
• Услуге дигиталне штампе радова:1 
• Уговор о обављању услуге најма аудио и видео опреме:1 
• Уговор о заштити и безбедности на раду : 1 
• Уговор о изради и одржавању рачуноводственог софтвера:1  
• Уговор о против - пожарној заштити (ДВД Стари град): 1 
• Уговор о одржавању система за климатизацију и вентилацију:1 
• Уговоро о одржавању против – пожарног система: 1 
• Уговори о културно – пословној сарадњи:94 
• Уговори о донацији, спонзорству и суфинансирању пројеката:13  



 

 
3. ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ УК „Пароброд“ 

 
 

Простор предвиђен за реализацију програма Установе има укупну површину од 871 м2. Након 
свеобухватног преуређења од стране оснивача, ГО Стари град, које је подразумевало целокупно 
инфраструктурно реновирање, са изградњом новог вентилационог и грејног система, заменом 
струјних инсталација и мокрог чвора зграде, као и изградњом новог степеништа, уградњом лифта 
намењеног превозу особа са инвалидитетом Установа са својим новим просторним капацитетима 
поседује:  

Приземље зграде које обухвата 362 м2 - у њему су хол са галеријским и концертним капацитетима, 
мањи галеријски простор, мала биоскопска сала, сала за састанке, техничка соба и канецеларијске 
просторије и спрат површине 509 м2 -  где се налазе централни концертни простор са читаоницом 
и преуређеном терасом, два радионичарска простора, две веће сале (балетска и презентациона), 
резиденцијални простор намењен гостима из унутрашњости и иностранства, део канцеларијског 
простора Установе, као и  сутеренски простор намењен реализацији камерног и џез музичког 
програма. 

Свеобухватном адаптацијом установе постигнут је висок техничко-изведбени ниво а програмско-
просторни капацитети сада се могу поредити са најсавременијим културним центрима у региону и 
Европи. Уз експертско вођство у поставци ентеријера постигнута је вишенаменска адаптибилност 
усклађена са најсавременијим трендовима у успостављању галеријског и концертног простора у 
динамичном мултимедијалном окружењу. Вишенаменске програмске просторије - читалиште, мали 
биоскоп, балетска и пројекциона сала - имплементацијом нових материјала и технолошким 
унапређењем (звук, расвета, приступачност мреже и струјних инсталација за различите намене) у 
потпуности задовољавају светске стандарде у којима је могуће развијати и представљати 
културно-уметничке и друштвене активности ширег оквира.  

УК“Пароброд“ поред седишта, чини и организациона јединица Кућа Ђуре Јакшића која представља 
изложбени простор у пословној згради у улици Скадарској 34,укупне површине 120 м2.  
 
Установи културе "Пароброд" дат је на управљање простор који обухвата цело приземље објекта, 
док подрумске и таванске просторије користи закупац, који као привредни субјект обавља 
угоститељску делатност. 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                        

4. ФИНАНСИЈСКИ (ТАБЕЛАРНИ) ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА УК“ПАРОБРОД“ ЗА 
2014.ГОДИНУ СА ПРИЛОЗИМА 

 

4.1. Табеларни приказ расхода остварених у 2014. години 
 

 

Табеларни прихаз прихода остварених у 2014. години 
 

    

  
 

  
Економска 
класификација Опис 

 
Извор Износ Процентна  

структура 

  Средства из буџета      

79111 Приходи из буџета 01 24,072,596 77,93 

  Сопствени приходи      

742351 
Приходи које својом делатношћу 
остваре органи и организације 
општина 

 
04 2,879,229 9,32 

  
 

  
  Донације      

744151 
Текући добровољни трансфери 
физичких и правних лица у корист 
нивоа општина 

 
08 538,930 1,75 

733154 
Текући наменски  трансфери у ужем 
смислу од Републике у корист нивоа 
општина 

 
07 560,000 1,82 

745151 Остали приходи у корист нивоа 
општина 

 
04 5,000 0,02 

791111 Донације од невладиних 
организација и појединаца 

08 2,231,434 7,22 

791111 Неутрошена средства донација из 
претходних година 

15 600,000 1,94 

     

  
 

  

  Укупни приходи 

  

30,887,189 

 

100 

 



 

 

4.2. Преглед расхода/извршење буџета за 2014. годину 
 
 

 
 

ЕКОНОМ.  
КЛАС. 

НАЗИВ КОНТА  УКУПНИ 
ПЛАНИРАНИ 
РАСХОДИ ЗА 

2014  

ИЗВРШЕЊЕ 
2014 

% 
ИЗВРШЕЊА 

          
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 

НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

11,524,687 11,453,599 99 

412 СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

2,280,534 2,050,190 90 

415 НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

501,696 501,696 100 

416 НАГРАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИМА И 
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

1,796,160 1,796,033 100 

421 СТАЛНИ 
ТРОШКОВИ 

2,931,626 2,485,848 85 

422 ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 

100,000 89,770 90 

423 УСЛУГЕ ПО 
УГОВОРУ 

3,963,555 3,670,093 93 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 

6,935,517 6,015,745 87 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 

742,000 628,479 85 

426 МАТЕРИЈАЛ 768,445 706,187 92 
465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ 

И ТРАНСФЕРИ 
259,228 257,232 99 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ И КАЗНЕ 

232,500 80,671 35 

512 МАШИНЕ И 
ОПРЕМА 

1,291,749 1,151,646 89 

УКУПНО  33,327,697 30,887,189 93 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
4.3. Табеларни приказ исплата по ауторским и извођачким 

уговорима 
 
 

 

Уговори о ауторском делу и извођачки уговори 

Месец 

Број  
ангажованих  
лица 

Бруто  
исплата 

Нето 
исплата  
по уговору 

Порези и  
доприноси 

Јануар 6 97,567.05 70,000.00 27,567.05 
Фебруар 3 124,493.03 101,461.94 23,031.09 
Март 11 113,879.23 86,500.00 27,379.23 
Април 11 110,724.25 83,700.00 27,024.25 
Мај 17 259,463.00 215,000.00 44,463.00 
Јун - - - - 
Јул 6 78,448.64 61,500.00 16,948.64 
Август - - - - 
Септембар 3 39,277.99 26,000.00 13,277.99 
Октобар 4 19,872.38 16,000.00 3,872.38 
Новембар 11 165,298.38 122,100.00 43,198.38 
Децембар 9 314,833.51 270,040.00 44,793.51 
УКУПНО 81 1,323,857.46 1,052,301.94 271,555.52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

ЗАКЉУЧАК 

На основу сагледаних резултата, Надзорни одбор Установе културе градске општине 
Стари град “Пароброд“, пословање Установе културе “Пароброд“ до 31.12.2014.године 
оцењује као успешно. 

                                                                               

                                                                                                

 

 

 

Београд, 08.05.2015.године                                               Председник Надзорног одбора 

                                                                                                          Зоран Пантелић   


