
 

 

Надзорни одбор Установе културе градске општине Стари град “Пароброд“ на седници одржаној 
дана 11.07.2014.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 2013.годину 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 
 

Установа културе Градске општине Стари град “Пароброд“, у складу са финансијским прописима, 
Статутом Оснивача и Статутом УК “Пароброд“, донелa је Извештај о пословању за 2013.годину. 

Надзорни одбор на седници 11.07.2014.године, даје свој Извештај, поводом годишњег извештаја 
УК “Пароброд“ за 2013.годину. 

2. 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 

3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ 
 

Стање на дан 31.12.2013:  

Укупно  запослених: 13 

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

• запослени на неодређено време: 11 
• запослени на одређено време: 2 

 
Укупан број ангажованих извршилаца за потребе редовног рада и реализације програма УК 
Пароброд, по уговорима до 31.12.2013. године: 

• Ауторски уговори: 59 
• Уговор о привремено – повременим пословима: 1  



• Уговори о ангажовању правних лица спроведени кроз поступак јавне набавке: 2 
- Услуге офсетне штампе / агенција Позитив принт 
- Услуге дизајна / Етар адвертајзинг 

• Уговори о пружању услуга одржавања и сервисирања рачунара и рачунарске мреже: 1 
• Фотографске услуге : 1 
• Услуге ПР - односи са јавношћу: 1 (јануар – мај 2013.) 
• Уговор о заштити и безбедности на раду (Беозаштита д.о.о.): 1 
• Уговор о против - пожарној заштити (ДВД Стари град): 1 
• Уговоро о одржавању против – пожарног система: 1 
• Уговори о културно – пословној сарадњи: 53  

 
4. 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.  

Установа културе "Пароброд", свеобухватном адаптацијом у 2013. години постигла је највиши ниво 
техничко-изведбених могућности вишенаменског културног центра, чији нов просторни идентитет 
без преседана може бити постављен као пример мултимедијалне адаптибилности у домену 
културне продукције.  

 

 

 

 



 
5. ФИНАНСИЈСКИ (ТАБЕЛАРНИ) ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА УК“ПАРОБРОД“ 

ЗА 2013.ГОДИНУ 
 

5.1.1. Табеларни приказ расхода остварених у 2013. години 
 

 

Табеларни прихаз прихода остварених у 2013. години     

    
Економска 
класификација Опис Износ Процентна  

структура 

  Средства из буџета     

79111 Приходи из буџета 30,589,779 92% 
        

  Сопствени приходи     

742351 Приходи које својом делатношћу 
остваре органи и организације општина 2,065,619 6% 

    
  Донације     

744151 Текући добровољни трансфери физичких и 
правних лица у корист нивоа општина 600,000 2% 

    
  Укупни приходи 33,255,398   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.2. Преглед расхода/извршење буџета 2013: 
 

 

 



 

5.1.3. Табеларни приказ исплата по ауторским уговорима/уговорима о 
привремено-повременим пословима 

 

Уговори о ауторском делу и извођачки уговори 

Месец 

Број  
ангажованих  
лица 

Бруто  
исплата 

Нето 
исплата  
по уговору 

Порези и  
доприноси 

Јануар - - - - 
Фебруар 3 72,023 52,500 19,523 
Март 4 83,958 70,731 13,227 
Април 1 62,920 55,748 7,173 
Мај 4 123,446 107,475 15,971 
Јун 10 144,178 111,000 33,178 
Јул 8 129,617 98,000 31,617 
Август 4 108,190 80,000 28,190 
Септембар 2 56,651 45,000 11,651 
Октобар 7 114,134 90,638 23,496 
Новембар 5 214,946 189,820 25,126 
Децембар 11 242,459 196,734 45,725 
УКУПНО 59 1,352,523 1,097,646 254,878 

 

 

Уговор о привремено-повременим пословима 

Месец 

Број  
ангажованих  
лица 

Бруто  
исплата 

Нето 
исплата  
по уговору 

Порези и  
доприноси 

Јануар - - - - 
Фебруар - - - - 
Март - - - - 
Април - - - - 
Мај - - - - 
Јун - - - - 
Јул - - - - 
Август - - - - 
Септембар - 50,456.49 30,000.00 20,456.49 
Октобар - 50,456.49 30,000.00 20,456.49 
Новембар - 50,456.49 30,000.00 20,456.49 
Децембар - - - - 
УКУПНО 0 151,369 90,000 61,369 

 



 

ЗАКЉУЧАК 

На основу сагледаних резултата, Надзорни одбор Установе културе градске општине 
Стари град “Пароброд“, пословање Установе културе “Пароброд“ до 31.12.2013.године 
оцењује као успешно. 

                                                                               

                                                                                                

 

 

 

 

 

Београд, 11.07.2014.године                                               Председник Надзорног одбора 

                                                                                                          Зоран Пантелић   


