
На основу члана 44 и 78. Закона о култури ( ''Службени гласник РС'' број 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-исправка) и члана 67. став 1. тачка 31. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'' број 25/17- пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној ________2018.године, доноси 

ОДЛУКУ 

 

I Усваја се Извештај о раду Градског културног центра Ужице за 2017.годину који 

је Управни одбор Градског културног центра Ужице усвојио Одлуком I број 03-4-3/18 од 

01.03.2018.године. 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

III Решење доставити Градском културном центру и Градској управи за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности. 

 

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 022-37/18 

___________2018. године                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У ж и ц е                                                                                  Бранислав Митровић 

                                                                                                  

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 44. Закона о култури прописано је да Управни одбор установе усваја 

годишњи извештај о раду и пословању. 

Чланом 78. Закона о култури прописано је да установе културе и други субјекти у 

култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе, дужни су да, у року од 15 дана по завршетку 

програма односно пројекта за који су додељена буџетска средства, а најкасније до краја 

текуће године, поднесу извештај о реализацији тих културних програма и пројеката и 

доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава органу који је одобрио 

средства за финансирање њихових програма и пројеката.Установа је дужна да најкасније 

до 15. марта текуће године, поднесе извештај о раду и извештај о финансијском 

пословању за претходну годину 

Чланом 67. став 1. тачка 31. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је 

оснивач или већински власник град. 

Управни одбор Градског културног центра је на седници одржаној 

01.03.2018.године, усвојио Годишњи извештај о раду Градског културног центра за 

2017.годину и доставио га оснивачу ради давања сагласности. 

Градско веће на седници одржаној 28.03.2018.године утврдило је предлог одлуке о 

усвајању Извештаја о раду Градског културног центра и предлаже Скупштини да овај 

предлог размотри и усвоји. 
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1. УВОД 

 

 
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија  

 

Градски културни центар у Ужицу је основан Одлуком Скупштине Града 
Ужица, I број 022-23/2010 од 08.06.2010. године ради обављања делатности којима се 
стварају услови за адекватан развој деце и омладине, али и грађана свих генерација 
Града Ужица, кроз организовање и промоцију афирмативних културних, образовних и 

спортских садржаја. 

 

Градски културни центар има следеће циљеве: 

- креирање, развијање и унапређење квалитетних културних, образовних, забавних и 

других садржаја за децу, омладину и све остале грађане без обзира којој генерацији 

припадају, 

- промоција и подршка неафирмисаних аматерских и других неформалних група и 

појединаца који се баве културом, уметношћу, неформалним образовањем и спортом, 

- афирмација и подршка алтернативних програма и садржаја из области културе и 

уметности, 

- унапређење положаја деце и младих кроз обезбеђење приступа квалитетним 

културним, образовним и другим садржајима, 
- промоција подстицајних програма у оквиру политике локалне заједнице намењених 

деци и младима и афирмација активизма и креативности деце и младих, толеранције и 

недискриминације, 
- развијање и унапређење сарадње владиних и невладиних институција и организација 
и бизнис сектора на пољу образовaња, културе, уметности и спорта, 

- промоција, развој и унапређење сарадње са другим културним центрима у региону, 

земљи и иностранству. 

- подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 

доступности свих садржаја свим особама са инвалидитетом. 

 

1.2. Правни основ за обављање делатности установе 

 

- Закон о култури ( „Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр) 

- Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“ бр. 18/16) 

- Закон о буџетском систему ( „Сл. гласник  РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,  

   101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон,  

   103/2015, 99/2016 и 113/2017) 

- Статут Градског културног центра I бр. 01-1/17 од 25.08.2017. године. 
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1.3. Делатност установе 

 

У овиру своје делатности Градски културни центар обухвата обављање 
организационих, маркетиншких, административних, финансијских, техничких и 

других послова неопходних за остваривање постављених циљева и задатака који су 

превасходно усмерени на потребе деце, младих и других старосних и друштвених 

структура за квалитетним садржајима у области културе, уметности и спорта. 

Основна делатност Градског културног центра је рад уметничких установа, која 
обухвата делатност концертних и позоришних дворана и других уметничких установа 
као и делатност ученичких и студентских културних центара. Поред основне 
делатности Градски културни центар обавља и следеће делатности: извођачка 
уметност, друге уметничке делатности, друге уметничке делатности у оквиру 

извођачке уметности, уметничко стваралаштво, делатност осталих организација на 
бази учлањења, услуге припремања и послуживања пића, остале услуге припремања и 

послуживања хране, издавање књига, издавање часописа и периодичних издања, остала 
издавачка делатност, делатност приказивања кинематографских дела, снимање и 

издавање звучних дела музике, емитовање радио-програма, специјализоване 
дизајнерске делатности, уметничко образовање, остало образовање, организовање 

састанака и сајмова, производња кинематографских дела, аудио-визуелних пројеката и 

телевизијског програма, остале спортске делатности и остале забавне и рекреативне 
делатности.  

Поред делатности прописаних Статутом, Градски културни центар може 
обављати, без уписа у судски регистар и друге делатности, привремено, повремено и у 

мањем обиму, у циљу обављања основне или других делатности. 

 

 

1.4. Организациона структура установе 
 

Организациона структура установе уређена је Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места. Правилником о организацији и 

систематизацији послова и радних задатака ближе се уређује унутрашња организација 
Установе, врсте и опис послова, начин извршавања послова и задатака, број 
извршилаца, врста и степен стручне спреме, потребна знања радно искуство, 

одговорност и овлашћења запослених у извршавању послова и други услови потребни 

за рад на тим пословима. 
 

У Установи се обављање делатности организује у оквиру следећих  

организационих целина: 

 

- Директор 

Обавезе и овлашћења директора дефинисани су Статутом Градског културног 
центра 

 

- Програмски сектор 

 1. Руководилац програмског сектора 

 2. Организатор друштвених делатности 

 

- Сектор за опште послове 

 1. Шеф технике. 
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1.5. Начин финансирања 

 

Према Статуту Градског културног центра, установа се финансира: 

1. Из буџета града Ужица, 

2. Из средстава републичког буџета намењених финансирању програма из 
области културе, уметности и образовања, 

3. Конкурисањем на пројектима код домаћих и страних донатора, 
4. Пружањем услуга трећим лицима (наплатом коришћења простора, опреме и 

друго), 

5. Наплаћивањем услуга (продаја улазница, освежења и друго), 

6. Из сопствених прихода остварених обављањем своје делатности, 

7. Кроз спонзорства, поклоне, донације физичких и правних лица, 

8. Из других законом прописаних извора. 

 

 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  

(ПРОГРАМСКИ ДЕО) 

 

2.1. Реализација програмских активности и пројеката који су финансиране 

из буџета града 

 

 На основу предложеног годишњег програма рада Градског културног центра за 
2017. годину, 27. марта 2017. године потписан је уговор између Града Ужица и 

Градског културног центра о финансирању програмских активности II број 400-

31/17, а затим и анекси уговора од 21. и 25. децембра 2017. године.  У уговореним 

обавезама намењена средства су распоређена за реализацију следећих програмских 

активности :  

1. 47. Смотра рецитатора „Песниче народа мог“; 

2. Концерт групе „С времена на време“; 

3. Концерт групе „Дисциплина кичме“; 

4. Концерт Слободана Тркуље; 

5. 36. Смотра аматерских група у Равнима. 

6. Концерт Катарине Пејак 

7. Књижевно музичко вече са Оливером Катарином 

8. Вече гуслара. 

ДИРЕКТОР 

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ 

ПОСЛОВЕ 

ПРОГРАМСКИ 

СЕКТОР 
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 47. смотра рецитатора „Песниче народа мог“ одржана је 29. марта 2017. године 
у просторијама Градског културног центра и пропраћена је од стране свих 

установа образовања у граду. Концерт групе „С времена на време“ реализован је 
24. марта 2017. године. Због великог интересовања публике, музичка група 
наступала је и 25. и 26. марта, такође у нашој установи. Концерт групе 

„Дисциплина кичме“ одржан је 8. септембра 2017. године у башти Градског 
културног центра уз 300 посетилаца. Концерт Слободана Тркуље одржан је 10. 

јуна 2017. године, такође у башти наше установе. Концерту је присуствовало око 

500 посетилаца и овај концерт је био изузетно пропраћен од стране стручне 

јавности. 36. Смотра аматерских група у Равнима одржана је 15. септембра 2017. 

године у фискултурној сали Основне школе „Ђура Јакшић“ у Равнима. На смотри 

је учествовало 11. аматерских група из нашег округа уз један ревијални наступ. 

Концерт Катарине Пејак је одржан 19.05.2017. године у Свечаној сали Града 
Ужица. Књижевно музичко вече са Оливером Катарином  одржано је 07. августа 
2017. године у клубу Градског културног центра. На наведеној манифестацији 

Оливера Катарина презентовала је своју књигу „Аристократско стопало“. „Вече 
гуслара“ одржано је први пут у Ужицу 27.октобра 2017. године у нашој установи, а 
у плану је да ова манифестација постане традиционална.   

 Из наведеног се види да су све уговорене обавезе извршене, односно 

реализоавни су сви уговорени програми. 

 

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА  

ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

 

Р. 

бр. 

 

Назив програмских 

активности/пројеката 

 

Планирано из 
буџета Града 

 

Извршено из буџета 

Града 

 

1. 47. смотра рецитатора „Песниче 

народа мог“ 
60.500,00 дин. 60.000,48 дин. 

2. Концерт групе „ С времена на 
време“ 

136.400,00 дин. 136.400,00 дин. 

3. Концерт групе „Дисциплина 

кичме“ 
167.200,00 дин. 167.200,00 дин. 

4. Концерт Слободана Тркуље 

 
136.400,00 дин. 136.400,00 дин. 

5. 36. смотра аматерских група у 

Равнима 
99.500,00 дин. 99.500,00 дин. 

6. Концерт Катарине Пејак 

 
60.000,00 дин. 60.000,00 дин. 

7. Књижевно музичко вече са 

Оливером Катарином 
27.500,00 дин. 27.500,00 дин. 

8. „Вече гуслара“ 

 
61.600,00 дин. 61.600,00 дин 
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2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених 

средстава и других извора 

 

 Осим буџета Града, програмске активности Градског културног центра 
финансиране су још из сопствених средстава. Осим 8 наведених догађаја 
финансираних од стране буџета у Градском културно центру одржано је још 185. 

програма, а то су: 

 

1. Изложба  фотографија   „Хиландар -  неочекивано путовање“ ,  

2. ДИ – ЏЕЈ  програм   (у организацији   са Удружењем грађана  „031  Републик“, 

3. Концерт бенда  „SHOCK  BANANE“,  

4. Трибина   „Београдске отворене школе”,  

5. Пројекција концерта групе „Атомско склониште“, 

6. Пројекција  концерта  групе „Смак“,   

7. Школа салсе  “DANCE  SOLUTION“. 

8. Пројекција филма „Трип“  (у организацији  Техничке школе из Ужица), 

9. Пројекција   концерта  Sting –a   из  2016.год., 

10. Друга пројекција филма  „Трип“  (у организацији  Техничке школе из Ужица), 

11. Пројекција концерта “U2“  из  2011.године, 
12. Хуманитарно поп-рок вече  бенда   „Теорија  завере“  из Пожеге, 

13. Пројекција концерта „Влатко Стефановски Трио“, концерт из 2013.године, 

14. Пројекција концерта „YU GRUPA“, концерт  из  2012. године из „Сава центра“  

поводом 40 год. постојања, 

15. Концерт групе „Барка  Дило“,  

16. Пројекција  концерта  “ BREAT  FLOYD“, 

17. Проjекција концерта  „PETER  GABRIEL“, 

18. Концерт групе  „Архивска забава“, 

19. Пројекција   „Concert  for  George“   из  2002. Године, 

20. Пројекција  концерта „ROLLING STONES“  из 1969. године,  

21. Пројекција концерта   „Дубиоза  колектив“ - из 2014. године, одржаног у 

„Комбанк  Арени“  Београд, 

22. Концерт групе  „ PERO  DEFFORMERO“, 

23. Хуманитарно вече  у организацији  ВПТШ Ужице за дечака „лептира“, 

24. Пројекција концерта  „ЈОSS  STONE“, 

25. Пројекција концерта  „Аmy  Winehouse“, 

26.  „Жене за жене“, 

27. Музичко поетско вече глумца  Јанка Радишића, 
28. Пројекција  концерта  Јосипе Лисац из 2001. године, 

29. Пројекција  концерта  групе  „Негатив“, 

30. Француски филмски  караван, циклус „Хронике свакодневног насиља“, филм:  

„Дежурна служба“, 

31. Француски филмски  караван, циклус „Хронике свакодневног насиља“, филм: 

„Нисам ђубре“, 

32. Француски филмски  караван, циклус „Хронике свакодневног насиља“, филм: 

„Центар циклона“, 

33. Француски филмски  караван, циклус „Хронике свакодневног насиља“, филм: 

„Бели витезови“, 

34. Пројекција концерта   „Carlos Santana  & John  McLaughlin“, 

35. Манифестација „Кикини дани“, 
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36. Пројекција  концерта  „Stevie  Wonder“ , 

37. Други концерт групе „С времена на време“, 

38. Трећи концерт групе „С времена на време“, 

39. Пројекција  концерта  Madonna  - „Sticky  and  S weet  Tour“, 

40. Мото скуп   „Ноћни вукови“ (у организацији мото клуба „Ноћни вукови“), 

41. Пројекција концерта „Andre Rieu – Silvester  Punsch“ из Хановера 2003. године 

(класична, валцер и поп музика), 

42. Концертни  програм  „Absolute   zero“, 

43. Пројекција филма   „Повратак дому“ (режија Мартин  Скорсезе, трајање: 80 

минута), 

44. Окружна смотра  рецитатора  у  Косјерићу, 

45. Пројекција филма   „Пут за Мемфис“ (режија  Ричард  Пирс, трајање: 88 минута), 

46. Пројекција филма  „Пиано блуз“ (режија Клинт  Иствуд , трајање: 85 минута), 

47. Сајам запошљавања (у организацији Националне службе за запошљавање),  

48. Пројекција филма „Кумови и синови“ (режија Марк Левин, трајање: 102 минута), 

49. Концерт  групе „Remedy“ (на концерту гостовали и: „Quasarborn“, „Hadzi prodane 

duse“ и „Brat“), 

50. Пројекција филма „Душа човека“ (режија Vim Venders , трајање: 77 минута), 

51. Пројекција филма „Црвено,бело и блуз“ (режија Majk Figis, трајање: 100 

минута), 

52. Пројекција филма „Загревање ђавољом ватром“ (режија: Carls  Barnet, трајање: 
90 минута),  

53.  „Вече салсе“, 

54. Концерт групе „ИГРАЛОМ“ из Ниша, 
55. Отварање изложбе Уметничке школе Ужице поводом 15 година постојања, 
56. Хуманитарно вече „Осмехом  за осмех“ у организацији  Уније студената Ужице, 

57. Приказивање документарно-едукативног филма  „Знаменити Ужичани с краја 19. 

и почетка 20. века“ у организацији друштва историчара Ужице, 

58. Обележавање светског дана џеза (JAM SESSION VEČE, LIVE JAZZ 

PERFORMANS Ужичке музичке сцене), 

59. „Next festival“ први дан, 

60. „Next festival“ други дан, 

61. Представа „Ординација“ (по тексту Слободана Симића, а у извођењу 

Медецинске школе Ужице), 

62. Отварање  изложбе фотографија Катарине Симовић,  

63. Обележавање  Дана победе над фашизмом (у организацији  „Српско – руског  
клуба“  из Ужица), 

64. Концерт  плесног театра  „Lot  Lorijen“, 

65. Концерт  руског ансанбла  „Солнцен ворот“  (у  организацији „Српско – руског  
клуба“  из Ужица), 

66. Концерт групе „Rainmaker“ (Tribute  to  Iron  Maiden), 

67. Концерт  полазника  школе модерне музике „Октава“ из  Крагујевца, 
68. Промоција књиге  „Глинени  краљ“  Бранке  Селаковић, 

69. „Вече салсе“,  

70. Концерт  група: „Погон“, „Трње“, „Брат“, „У пролазу“, 

71. Матурантска журка Економске школе и Гимназије, 

72. Предавање - Центар за здравље, лепоту и уметност  живљења  БИОС, 

73. Пројекција I фестивала „Мonterey  POP  1967”, 

74. Пројекција  II фестивала „Мonterey  POP  1967. – Outtakes“, 

75. Другарско вече ОШ. „Нада Матић“, 
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76. Програм Удружења мултиплесклерозе , 

77. Завршна приредба предшколског  узраста на Градском  Тргу (техничка 
организација)  

78. Матурантска журка Медецинске школе, 

79. Другарско  вече  ОШ. „Прве основне школе Краљ  Петар  II“, 

80. Представа „ Рођендан“  ( у организацији школице „Смајли“), 

81. NS  PRO  GROUP - представа полазника  курса, дечја представа, 
82. Семинар „Стална конференција  градова и општина“ , 

83. Рођендан  ГКЦ-а (Наступ  КУД  „Први Партизан“ и њиховог оркестра), 

84. Презентација  едукативног  центра  „Малац Генијалац“ , 

85. Промо фест ,HILLS  UP (наступ бендова  Испитни рок  и  Брат), 
86. Представа „ Ујеж“  ( у организацији школице „Смајли“), 

87. Удружење грађана „Ере“, 

88. Представа за децу  “Алиса у земљи чуда“, 

89. Дечја представа „Како су постале ружне речи“, 

90. XVI   Међународни   блуз и рок фестивал  „IN WIRES“, 

91. Отварање изложбе  „АРЛЕММ“-а на Тргу партизана, 

92. Друго вече фестивала  „IN  WIRES”, 

93. Француски филмски караван, циклус „Жене на филму“, филм: „Жеронимо“ 

(режија Toni  Gatlif, трајање:107 минута), 

94. Хуманитарни коцерт „Журка за Мариа“ (у организацији Града Ужица и Уније 
студената Ужице), 

95. Француски филмски караван, циклус „Жене на филму“, филм:  „Фиделио, 

Алисино путовање“ (режија  Lusi Borlto, трајање: 97 минута),  

96. Француски филмски караван, циклус „Жене на филму“, филм: „Бруклин“ 

(режија  Paskal Teso, трајање: 83 минута) 

97. Француски филмски караван, циклус „Жене на филму“, филм: „Лепе године“ 

(режија Marion  Vernu, трајање: 94 минута), 

98. Музичко - поетско вече у организацији Надежде Марковић,   

99.  Јавни час балета – Дуња Јукић, 

100. Српско – Руско вече, приче и песме „Сибирског сокола“ , 

101. Концерт  групе „Деца из воде“ (ЕКВ Трибјут бенда),  

102. Концерт  групе „Јорговани“, 

103. Турнир  „Гигатрон  Мастерс“ ( у организацији „Гигатрона“), 

104. Концерт групе „THE  PETTING  BAND“, 

105.  „Вече салсе“  („CUBAN SALSA PARTY“), 

106. Концерт групе  „Питер Вејн Трио“, 

107. Концерт  „DUO  PONTE“,  

108. Вече акустичне музике I, 

109. Вече акустичне музике II, 

110. Концерт групе  „Диванхана“, 

111.  IX  Међународни дечји фестивал фолклора  Лицидерско срце  2017. године ( у 

организацији Удружења грађана „Ере“) 

112. Лицидерско срце (играоница у Градском културном центру),  

113. Мултикултурално вече, 

114. Концерт групе  „Аrtie Roth  Quartet“ из Канаде, 
115. Лицидерско срце (Окупљање учесника у Градском културном центру),  

116. Лицидерско срце (Журка у Градском културном центру), 

117. Лицидерско срце (Журка свих  учесника у Градском културном центру), 

118. Изложба слика  ужичанина  Драгана Перовића Реја, 
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119. Акустични концерт  групе   „The  Highlanders“, 

120. Концерт   „Stray Dogg“  и „Краљ Чачка“, 

121. Концерт  групе   „ EXTREME  METAL  NIGHT“, 

122. Шаховски меч  ФОШК Ужице  - Рокада (Варварин), 

123. Шаковски меч ФОШК  Ужице  -  ШК  Ужице,  

124. Отварање изложбе слика  Милоша  Јаковљевића.  

125. Обележавање Дана Српске у Србији – концерт мр. Александре Комленовић из 
Фоче уз пратњу професора  Вељка Мастила  - клавир и Душана Миркова- гитара,  

126.  Представљање пројекта „Европа у мом граду“ ( у организацији Народне 
скупштине Републике Србије, Града Ужица и фондације „Конрад  Аденауер“), 

127. Обележавање Дана Српске у Србији - представа  „Последња песма“. 

128. Пројекција  концерта   Jimi  Hendrix-а, 
129. „Вече  салсе“, 

130. Хуманитарни концерт (у организацији неформалне организације  
„Хуманитере“),  

131. Обележавање Међународног  дана  глувих и наглувих, 

132. Предавање о  превенцији кардио – васкуларних болести,  

133. Шаховски  турнир, 

134. Програм „Креативно менторство“, 

135. Изложба фотографија  Љубивоја Ршумовића „Људи које срећом срећем“ (биле 
су  приказане и  фотографије  са  две позоришне представе  по тексту Љубивоја 

Ршумовића „У цара Тројана козје уши“ и „ Снежана и 7 патуљака“, промоција 
књиге  „Ратни дневник  пуковника  Стевана Ј. Туцовића“ , програм поводом 

Дана града  у сарадњи са  Историјским архивом и Народним позориштем) 

136. Концерт група  „ Counter  Ignition“  и  „Diving  Hill“, 

137.  Концерт „Рокенрол за децу“, изложба Игора  Јашића „Поп Арт“ и концерт    
„The  Highlanders” ( програм поводом Дана града), 

138. Округли сто, пројекти прекограничне сарадње (у организацији  школе  

„Миодраг   В.  Матић“), 

139. Изложба рукотворина  под називом  „Од традиције до савременог“, 

140.  „Нај спортиста Ужице“ (избор најбољег спортисте свих времена Ужица у 

организацији „Вести“ Ужице), 

141. „Web West Weekend“,  

142. Семинар „Образовање у Немачкој и Србији“, /искуства и могућности/ (у 

организацији  Фондације Конрад Аденауер), 

143. Отварање изложбе  Аустријског културног форума  „Калиопе“,  

144. Презентација пројекта „Буди кул – реагуј на вршњачко насиље“ (у организацији 

„Ужичког  центра за права детета“) 

145. Отварање  изложбе  Удружења  „Дрина  етно  арт“, 

146. Концерт  групе  „Исток“, 

147. Техничка помоћ у реализацији  Саобраћајне  полицијске управе Ужице на Тргу 

партизана, под слоганом „Заштита  деце у  саобраћају“, 

148. Пројекција  концерта  „Beth  Hart  &   Joe  Bonamassa“ одржаног 2013. године у 

Амстердаму, 

149. Пројекција  концерта  „Fats Domino – Austin  city  limits“  из 1986. године 

150. Rеally  Team,  I  тркачки дан ( у организацији URT  R Factor liga), 

151. Rally Team  II  тркачки дан ( у организацији URT  R Factor liga), 

152. Француски филмски караван, циклус „Удахни живот“, филм: „Полина живи за 
плес“, 

153. Француски филмски караван, циклус „Удахни живот“, филм: „Тамара“, 
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154. Француски филмски караван, циклус „Удахни живот“, филм: „Видети све“, 

155. Француски филмски караван, циклус „Удахни живот“, филм: „Положи матуру 

певајући“, 

156. Отварање  изложбе  портрета и икона  Невене Ивановић  „Лица – образи“, 

157. Концерт  „Progressive &  Psychedelic Trance Party”,  

158. Филмски караван „Ухвати са мном овај дан“ (у организацији Удружења  
дистрофичара Златиборског округа Ужице и  Креативно афирмативне  

организације  PAMAS),  

159. Обележавање дана толеранције ( у организацији Међуопштинске организације 
Савеза  слепих Србије  Ужице)  

160. Пројекција концерта „Leb i sol symphony“ +  хор и оркестар из 2016. године, 

161. Рођендански концерт  „The Highlanders“ са гостима, 

162. Концерт дечјег ансамбла КУД-а  „Први Партизан“, 

163.  „Шаховски надреализам  2“  (у организацији Медецинске школе),    

164. Пројекција документарног филма са последње турнеје групе „Булдождер“ из 
2006. године, 

165. Проекција концерта Chris  Cornell „Pro Shot Acoustic Live“  2010–2017. година, 

166. Свечана Академија поводом 125 година рада школе у Стапарима (продукција и 

техничка организација догађаја од стране Градског културног центра), 

167. Театар представа, фото изложба и квиз ( у организацији „Ужичког центра за 
права детета“), 

168. Отварање  изложбе фотографија професора Милорада  Искрина „Капије и врата 
старог Ужица“, 

169. Информативна радионица  на тему „Имплементација  LEADER приступа као 

инструмента  руралног развоја  на локалном нивоу“ (у организацији „РРА  

Златибор“  д.о.о.), 

170. Концерт групе „ EL  BREW“, 

171. Progresiv & Psychedelic Trance Party  „RAVE  VS.  AIDS“ (обележен светски дан 

борбе против HIV–a), 

172. Обележавање Дана особа са инвалидитетом, 

173. Промоција EVS сервиса, 
174. „Вече салсе“,                                                

175. „Матине“  Ди-џеј  програм домаће музике  60–тих   година  прошлог  века, 

176. Пројекција  филмова  са  „Интеракције“ из 2017. године, 
177. Изложба „Српска  православна црква  и  Руска емиграција  од  1920–1940“, 

178. Музичко поетско вече и промоција књиге „Дуга, сунце, срце“  Бојане Нешић, 

179. Концерт група „Блуз машина“  и  „Rocк  Almanac“,  

180. Хуманитарна журка  Уније студената  из Ужица, 

181. Фестивал „Ужичка  рок сцена“ први дан, 

182. Фестивал „Ужичка рок сцена“ други дан, 

183. Концерт„Rock  n  Roll за децу“,  

184. „Дружење са капетаном Џоном Пиплфоксом“ (у организацији Удружења 

драмских уметника Ужице) 

185. Концерт група  „Void In”, “Steel Hornet”  i  “Uehc  old  Stars“. 
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ПРЕГЛЕД СВИХ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМСКИХ 

АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

Р. 

бр. 

 

 

 

Назив програмских 

активности/пројеката 
 

 

Планирана средства Извршено 

 

Буџет 

Града 

Средства 

из 
сопствених 

и других 

прихода 

 

Укупно 

планирано 

 

 

Буџет 
Града 

 

Средства 
из 

сопствених 

и других 

прихода 

 

Укупно 

извршено 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Изложба фотографија 

„Хиландар – 

неочекивано 

путовање“  

 
20.000,00 

дин. 

20.000,00 

дин. 
 

20.000,00 

дин. 

20.000,00 

дин. 

2. 
Ди џеј програм „031 

републик“ 
     

 

 

3. 
Концерт „Шок 

банане“ 
 

38.300,00 

дин. 

38.300,00 

дин. 
 

38.300,00 

дин. 

38.300,00 

дин. 

4. 
Трибина „Београдске 
отворене школе“ 

     
 

 

5. 

Проекција концерта 
групе „Атомско 

склониште“ 

     
 

 

6. 
Проекција концерта 

групе „Смак“ 
      

7. 
Школа Салсе „Dance 

solution“ 
      

8. 
Проекција филма 

„Трип“ 
      

9. 
Проекција концерта 

„Стинг“-а 
      

10. 
Друга проекција 

филма „Трип“ 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

11. 
Проекција концерта 

групе „U2“ 
      

12. 

Хуманитарно поп-рок 

вече бенда „Теорија 
завере“ 

 
30.000,00 

дин. 

30.000,00 

дин. 
 

30.000,00 

дин. 

30.000,00 

дин. 

13. 

Пројекција концерта 
„Влатко Стефановски 

трио“ 

      

14. 
Пројекција концерта 

„YU grupa“ 
      

15. 
Концерт групе „Барка 

дило“ 
 

23.296,75 

дин. 

23.296,75 

дин. 
 

23.296,75 

дин. 

23.296,75 

дин. 

16. 
Пројекција концерта 

„Breat Floyd“ 
      

17. 
Пројекција концерта 

„Peter Gabriel“ 
      

18. 
Концерт групе 

„Архивска забава“ 
      

19. 
Пројекција „Concert 

for George“ 
      

20. 
Пројекција концерта 

„Rolling Stones“ 
      

21. 
Пројекција концерта 
„Дубиоза колектив“ 

      

22. 
Концерт групе „Pero 

Defformero“ 
 

40.252,00 

дин 

40.252,00 

дин 
 

40.252,00 

дин 

40.252,00 

дин 

23. 

Хуманитарно вече у 

организацији ВПТШ 

за дечака „лептира“ 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

24. 
Пројекција концерта 

„Joss Stone“ 
      

25. 
Пројекција концерта 

„Amy Winehouse“ 
      

26. „Жене за жене“       

27. 
Музичко поетско вече 

Јанка Радишића 
 

46.360,00 

дин. 

46.360,00 

дин. 
 

46.360,00 

дин. 

46.360,00 

дин. 

28. 
Пројекција концерта 

Јосипе Лисац 
      

29. 
Пројекција концерта 
групе „Негатив“ 

      

30. 

Француски филмски 

караван, филм: 

„Дежурна служба“ 

      

31. 

Француски филмски 

караван, филм: 

„Нисам ђубре“ 

      

32. 

Француски филмски 

караван, филм: 

„Центар циклона“ 

      

33. 

Француски филмски 

караван, филм: „Бели 

витезови“ 

      

34. 

Пројекција концерта 
„Carlos Santana I John 

Meclauhgin“ 

      

35. 
Манифестација 
„Кикини дани“ 

 
5.500,00 

дин 

5.500,00 

дин 
 

5.500,00 

дин 

5.500,00 

дин 

36. 
Пројекција концерта 

„Stevie Wonder“ 
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37. 
Први концерт групе 

„С времена на време“ 

136.400,00 

дин. 

25.765,00 

дин. 

162.165,00 

дин. 

136.400,00 

дин. 

25.765,00 

дин. 

162.165,00 

дин. 

38. 
Други концерт групе 

„ С времена на време“  
 

11.524,00 

дин. 

11.524,00 

дин. 
 

11.524,00 

дин. 

11.524,00 

дин. 

39. 
Трећи концерт групе 

„С времена на време“ 
 

13.752,11 

дин. 

13.752,11 

дин. 
 

13.752,11 

дин. 

13.752,11 

дин. 

40.  

47. смотра рецитатора 
Златиборског округа 

„Песниче народа мог“ 

45.868,98 

дин. 
977,00 дин. 

46.845,98 

дин. 

45.868.98, 

дин. 
977,00 дин. 

46.845,98 

дин. 

41. 
Пројекција концерта 

„Madonna“ 
      

42. 
Мото скуп „Ноћни 

вукови“ 
      

43. 

Пројекција концерта 
„Andre Rieu-Silvester 

Punsch“ 

      

44. 
Концертни програм 

„Apsolute zero“ 
 

62.810,00 

дин. 

62.810,00 

дин. 
 

62.810,00 

дин. 

62.810,00 

дин. 

45. 
Пројекција филма 

„Повратак дому“ 
      

46. 

Окружна смотра 
рецитатора у 

Косјерићу 

14.631,50 

дин. 
 

14.631,50 

дин. 

14.131,50 

дин. 
 

14.131,50 

дин. 

47. 
Пројекција филма 

„Пут за Мемфис“ 
      

48. 
Пројекција филма 

„Пијано блуз“ 
      

49. Сајам запошљавања       
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

50. 
Пројекција филма 

„Кумови и синови“ 
      

51. 
Концерт групе 

„Remedy“ 
 

2.025,00 

дин. 

2.025,00 

дин. 
 

2.025,00 

дин. 

2.025,00 

дин. 

52. 
Пројекција филма 

„Душа човека“ 
      

53. 
Пројекција филма 

„Црвено, бело и блуз“ 
      

54. 

Пројекција филма 

„Загревање ђавољом 

ватром“ 

      

55. „Вече салсе“       

56. 
Концерт групе 

„Игралом“ 
 

6.444,20 

дин. 

6.444,20 

дин. 
 

6.444,20 

дин. 

6.444,20 

дин. 

57. 
Изложба Уметничке 

школе Ужице 
      

58. 

Хуманитарно вече 
„Осмехом за осмех“ у 

организацији Уније 

студената Ужице 

      

59. 

Документарно- 

едукативни филм 

„Знаменити Ужичани 

с краја 19. и почетком 

20. века“ 

      

60. 
Обележавање 

светског дана џеза 
      

61. 
„Next festival“ први 

дан 
      

62. 
„Next festival“ други 

дан 
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63. 
Представа 

„Ординација“ 
      

64. 
Изложба фотографија 

Катарине Симовић 
      

65. 
Обележавање Дана 

победе над фажизмом 
      

66. 
Концерт плесног 
театра „Lot lorien“ 

      

67. 

Концерт руског 
ансамбла „Солнце 

вурот“ 

      

68. 
Концерт групе 

„Rainmaker“ 
 

32.979,00 

дин. 

32.979,00 

дин. 
 

32.979,00 

дин. 

32.979,00 

дин. 

69. 

Концерт полазника 
школе модерне 
музике „Октава“ 

 
10.395,00 

дин 

10.395,00 

дин 
 

10.395,00 

дин 

10.395,00 

дин 

70. 
Промоција књиге 

„Глинени краљ“ 
      

71. „Вече салсе“       

72. 

Концерт Катарине 
Пејак (Свечана сала 

Града) 

60.000,00 

дин. 

8.702,00 

дин. 

68.702,00 

дин. 

60.000,00 

дин. 

8.702,00 

дин. 

68.702,00 

дин. 

73. 

Концерт група 

„Погон“, „Трње“, 

„Брат“, „У пролазу“ 

 
30.690,00 

дин. 

30.690,00 

дин. 
 

30.690,00 

дин. 

30.690,00 

дин. 

74. 

Матурантска журка 

Економске школе и 

Гимназије 

      

75. 

Предавање – Центар 

за здравље, лепоту и 

уметност живљења 

БИОС 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

76. 

Пројекција 1. 

фестивала „Моnterey 

pop 1967“ 

      

77. 

Пројекција 2. 

фестивала „Моnterey 

pop 1967“ 

      

78. 
Другарско вече ОШ 

„Нада Матић“ 
      

79. 
Програм Удружења 
мултипласклерозе 

      

80. 

Завршна приредба 
предшколског узраста 
на Тргу партизана 

      

81. 
Матурантска журка 

Медецинске школе 
      

82. 

Другарско вече ОШ 

„Прве основне школе 
Краља Петра II“ 

      

83. Представа „Рођендан“  
34.760,00 

дин. 

34.760,00 

дин. 
 

34.760,00 

дин. 

34.760,00 

дин. 

84. 
NS PRO GROUP – 

дечја представа 
      

85. Семинар СКГО       

86. Рођендан ГКЦ-а  
3.186,27 

дин. 

3.186,27 

дин. 
 

3.186,27 

дин. 

3.186,27 

дин. 

87. 

Презентација 

едукативног центра 

„Мали Генијалац“ 

      

88. Промо фест „Hills up“  
34.760,00 

дин. 

34.760,00 

дин. 
 

34.760,00 

дин. 

34.760,00 

дин. 
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89. Представа „Ујеж“  
36.740,00 

дин. 

36.740,00 

дин. 
 

36.740,00 

дин. 

36.740,00 

дин. 

90. 
Концерт Слободана 

Тркуље 

136.400,00 

дин. 

14.397,00 

дин. 

150.797,00 

дин. 

136.400,00 

дин. 

14.397,00 

дин. 

150.797,00 

дин. 

91. 
Концерт Удружења 

грађана „ЕРЕ“ 
      

92. 
Представа за децу 

„Алиса у земљи чуда“ 
      

93. 

Представа за децу 

„Како су постале 
ружне речи“ 

      

94. 

Међународни блуз и 

рок фестивал „In 

wires“ 

 
6.750,00 

дин. 

6.750,00 

дин. 
 

6.750,00 

дин. 

6.750,00 

дин. 

95. 

Отварање изложбе 

„АРЛЕММ“-а на Тргу 

партизана 

      

96. 
Друго вече „In wires“ 

фестивала 
      

97. 

Француски филмски 

караван, филм: 

„Жеронимо“ 

      

98. 

Хуманитарни концерт 
„Журка за Мариа“ 

организација Града 
Ужица и Уније 

студената 

      

99. 

Француски филмски 

караван, филм: 

„Фиделио, Алисино 

путовање“ 

      

100. 

Француски филмски 

караван, филм: 

„Бруклин“ 

      

101. 

Француски филмски 

караван, филм: „Лепе 
године“ 
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102. 

Музичко поетско вече 
у организацији 

Надежде Марковић 

      

103. 
Јавни час балета – 

Дуња Јукић 
      

104. 

Српско-Руско вече, 
приче и песме 

„Сибирског сокола“ 

      

105. 
Концерт бенда „Деца 

из воде“ 
 

37.949,00 

дин. 

37.949,00 

дин. 
 

37.949,00 

дин. 

37.949,00 

дин. 

106. 
Концерт групе 

„Јорговани“ 
 

38.760,00 

дин. 

38.760,00 

дин. 
 

38.760,00 

дин. 

38.760,00 

дин. 

107. 
Турнир „Гигатрон 

мастерс“ 
      

108. 
Концерт „The Petting 

Band“ 
 

29.821,00 

дин. 

29.821,00 

дин. 
 

29.821,00 

дин. 

29.821,00 

дин. 

109. „Вече салсе“       

110. 
Концерт „Питер Вејн 

трио“ 
 

25.424,00 

дин. 

25.424,00 

дин. 
 

25.424,00 

дин. 

25.424,00 

дин. 

111. Концерт „Duo ponte“  
1.831,00 

дин. 

1.831,00 

дин. 
 

1.831,00 

дин. 

1.831,00 

дин. 

112. 
Вече акустичне 

музике 
      

113. 

Књижевно музичко 

вече Оливере 

Катарине, промоција 
књиге „Аритократско 

стопало“ 

27.500,00 

дин. 

5.157,00 

дин. 

32.657,00 

дин. 

27.500,00 

дин. 

5.157,00 

дин. 

32.657,00 

дин 

114. 
Вече акустичне 

музике 
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115. 
Концерт групе 

„Диванхана“ 
 

67.430,00 

дин. 

67.430,00 

дин. 
 

67.430,00 

дин. 

67.430,00 

дин. 

116. 

Међународни дечји 

фестивал фолклора 
„Лицидерско срце“ 

 
13.000,00 

дин. 

13.000,00 

дин. 
 

13.000,00 

дин. 

13.000,00 

дин. 

117. 
„Лицидерско срце“ – 

играоница 
      

118. 
Мултикултурално 

вече 
      

119. 
Концерт групе „Artie 

roth Quartet“ 
 

3.307,00 

дин. 

3.307,00 

дин. 
 

3.307,00 

дин. 

3.307,00 

дин. 

120. 
„Лицидерско срце“ – 

окупљање учесника 
      

121. 
„Лицидерско срце“ – 

журка 
      

122. 
„Лицидерско срце“ – 

журка свих учесника 
      

123. 

Изложба слика 

Драгана Перовића 
Реја 

      

124. 
Концерт групе „The 

highlanders“ 
      

125. 

Концерт групе „Stray 

dogg“ и „Краља 

Чачка“ 

 
52.570,00 

дин. 

52.570,00 

дин. 
 

52.570,00 

дин. 

52.570,00 

дин. 

126. 
Концерт групе 

„Extreme metal night“ 
      

127. 
Концерт групе 

„Дисциплина кичме“ 

167.200,00 

дин. 

138.541,00 

дин. 

305.741,00 

дин. 

167.200,00 

дин. 

138.541,00 

дин. 

305.741,00 

дин. 
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128. 
Шаховски меч 

„ФОШК“ Ужице 
      

129. 
Шаховски меч 

„ФОШК“ Ужице 
      

130. 
Изложба слика 

Милоша Јаковљевића 
      

131. 

Смотра аматерског 
стваралаштва 

Златиборског округа 

у Равнима 

99.500,00 

дин. 
 

99.500,00 

дин. 

99.500,00 

дин. 
 

99.500,00 

дин. 

132. 

Обележавање Дана 
Српске у Србији – 

концерт мр 

Александре 

Комленовић и 

професора Вељка 
Мастила 

      

133. 

„Европа у мом граду“ 

у организацији 

Народне скупштине 

Републике Србије, 
Града Ужица и 

фондације „Conrad 

Adenauer“ 

      

134. 

Обележавање Дана 
Српске у Србији -

Представа „Последња 

песма“ 

      

135. 
Пројекција концерта 

„Jimi Hendrix“ 
      

136. „Вече салсе“       

137. 

Хуманитарни концерт 
– неформална група 

„Хуманитере“ 

      

138. 

Обележавање 
Међународног дана 
глувих и наглувих 
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139. 

Предавање о 

превенцији кардио-

васкуларних болести 

      

140. Шаховски трунир        

141. 
Програм „Креативно 

менторство“ 
      

142. 

Изложба фотографија 

Љубивоја Ршумовића 

„Људи које срећом 

срећем“ у сарадњи са 
Истројским архивом 

 
26.811,00 

дин. 

26.811,00 

дин. 
 

26.811,00 

дин. 

26.811,00 

дин. 

143. 

Концерт група 

„Counter ignition“ и 

„Diving hill“ 

 
76.604,00 

дин. 

76.604,00 

дин. 
 

76.604,00 

дин. 

76.604,00 

дин. 

144. 

Рокенрол за децу, 

изложба Игора 

Јашића „Поп арт“  

 
1.827,00 

дин. 

1.827,00 

дин. 
 

1.827,00 

дин. 

1.827,00 

дин. 

145. 

Округли сто – 

Пројекти 

прекограничне 

сарадње у 

организацији школе 
„М.В. Матић“ 

      

146. 

Изложба рукотворина 

„Од традиције до 

савременог“ 

      

147. 

Избор најбољег 
спортисте свих 

времена Ужица 

      

148. „Web west weekend“       

149. 

Семинар 

„Образовање у 

Немачкој и Србији“ 

      

150. 

Изложба Аустријског 
културног форума 

„Калиопе“ 

      



Извештај о раду Градског културног центра за 2017. годину 

 

24 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

151. 

Презентација 

пројекта „Буди кул – 

реагуј на вршњачко 

насиље“ 

      

152. 
Изложба удружења 

„Дрина етно арт“ 
      

153. „Вече гуслара“ 
61.600,00 

дин. 
 

61.600,00 

дин. 

61.600,00 

дин. 
 

61.600,00 

дин. 

154. 
Концерт групе 

„Исток“ 
      

155. 

„Заштита деце у 

саобраћају“ Техничка 

помоћ Саобраћајној 
полицији 

      

156. 

Пројекција концерта 
„Beth hart & Joe 

Bonamassa“ 

      

157. 

Пројекција концерта 
„Fats Domino-Austin 

city limits“ 

      

158. 
Really team први 

тркачки дан 
      

159. 
Really team други 

тркачки дан 
      

160. 

Францски филмски 

караван, филм: 

„Полина живи за 
плес“ 

      

161. 

Францски филмски 

караван, филм: 

„Тамара“ 

      

162. 

Францски филмски 

караван, филм: 

„Видети све“ 

      

163. 

Францски филмски 

караван, филм: 

„Положи матуру 

певајући“ 
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164. 
Изложба портрета и 

икона „Лица-образи“ 
      

165. 

„Progressive & 

Psychedelic Trance 

party“ 

      

166. 

„Ухвати са мном овај 
дан“ Дистрофичари 

Златиборског округа  

      

167. 

Обележавање Дана 
толеранције  

Међуопштинска 

организација Савеза 

слепих Србије 

      

168. 
Пројекција концерта 
„Leb I sol symphony“ 

      

169. 
Концерт групе „The 

Highlanders“ 
 

1.578,50 

дин. 

1.578,50 

дин. 
 

1.578,50 

дин. 

1.578,50 

дин. 

170. 

Концерт дечјег 
ансамбла КУД-а 

„Први партизан“ 

      

171. 

„Шаховски 

надреализам 2“ 

Организација 
медецинске школе 

      

172. 

Пројекција 

документарног филма 
„Булдожер“ 

      

173. 

Пројекција концерта 
Chris Cornell „Pro shot 

Acoustic live“ 

      

174. 

Свечана академија  

поводом 125.година 
рада школе у 

Стапарима, техничка 

подршка 

      

175. 

Театар представа, 
фото изложба и квиз 
„Ужички центар за 

права детета“ 
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176. 

Изложба фотографија 

Милорада Искрина 

„Капије и врата 

старог Ужица“ 

      

177. 

Информативна 

радионица 

„Имплементација 
LEADER приступа 

као инструмента 
руралног развоја на 

локалном нивоу“ 

      

178. 
Концерт групе „El 

brew“ 
 

10.543,46 

дин. 

10.543,46 

дин. 
 

10.543,46 

дин. 

10.543,46 

дин. 

179. 

Progersiv & 

Psychedelic trance 

party „Rave vs. aids“ 

      

180. 
Дан особа са 

инвалидитетом 
      

181. 
Промоција EVS 

сервиса у клубу 
      

182. „Вече салсе“       

183. 

„Матине“ Ди џеј 
програм домаће 

музике 60-их година 
прошлог века  

      

184. 
Пројекција филмова 

са  „Интеркације“ 
      

185. 

Изложба „Српска 
православна црква и 

Руска емиграција од 

1920-1940“ 

 
7.209,00 

дин. 

7.209,00 

дин. 
 

7.209,00 

дин. 

7.209,00 

дин. 

186. 

Музичко поетско вече 
и промоција књиге 
„Дуга, сунце, срце“ 

Бојане Нешић 

      

187. 

Концерт група „Блуз 
машина“ и „Rock 

Almanac“ 

 
2.468,00 

дин. 

2.468,00 

дин. 
 

2.468,00 

дин. 

2.468,00 

дин. 



Извештај о раду Градског културног центра за 2017. годину 

 

27 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

188. 

Хуманитарна журка у 

организацији Уније 

студената Ужице 

      

189. 
„Ужичка рок сцена“ 

први дан 
      

190. 
„Ужички рок сцена“ 

други дан 
      

191. Rock n roll за децу       

192. 

Удружење драмских 

уметника Ужице 

„Дружење са 
капетаном Џоном 

Пиплфоксом“ 

      

193. 

Концерт група „Void 

In“, „Steel hornet“, 

„Uehc old stars“ 

 
50.480,00 

дин. 

50.480,00 

дин. 
 

50.480,00 

дин. 

50.480,00 

дин. 

 

 Напомена: Програми поред којих нема цифре планираних средстава нису 

финансијски оптеретиле Градски културни центар и већина њих је рађена са 
различитим организацијама са којим Градски културни центар већ има остварену 

сарадњу. Такође, велики број музичког програма је реализован уз минималне 

трошкове, зато што гостујући бендови одржавају концерте на основу продатих карата. 
 

 

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

У установи су на неодређено запослена три радника (два са високом стручном 

спремом и једно лице са вишом стручном спремом) и директор (висока стручна 

спрема), један на одређено време (средња стручна спрема), три радника запослена по 

уговору о делу (два лица са високом стручном спремом и једно лице са средњом 

стручном спремом), ради несметаног функционисања клуба Градског културног 
центра, као и двa лица ангажована преко студентске службе (студенти). Број 
запослених у 2017. години је био у складу са правилником о систематизацији. Градски 

културни центар нема дипломираног економисту и дипломираног правника у 

систематизацији радних места, а који су неопходни кадрови како би установа нормално 

функционисала. Тренутно се ради на новој систематизацији радних места, која би била 
у складу са Каталогом радних места у култури Републике Србије. У 2017. години није 
било промена у броју запослених у установи. 
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4. СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Градски културни центар обавља своју делатност у простору старог Дома војске 
(у приземљу и на првом спрату), који је власништво Града Ужица, а Градски 

културни центар је корисник простора. За реализовање програма у летњем периоду 

Градски културни центар користи и башту са бином.  

 Објекат Градског културног центра је старије изградње и потребна су додатна 
улагања у инфраструктуру. На објекту је одрађена нова фасада, али у самом 

простору није било значајних инфраструктурних радова, осим увођења новог 
електричног прикључка због дотрајалих инсталација старог.  
 Током 2017. године реконструисана је бина Градског културног центра у 

дворишту која је финансиранa од стране Министарства културе и информисања у 

оквиру пројекта „Градови у фокусу“, као и уз подршку Града. Тоалети установе су 

у јако лошем стању. Често се јављају проблеми са каналазационим инсталацијама 
као и са санитарним елементима, који изискују велика новчана средства за 
одржавање. Током 2017. године планирани радови на реконструкцији тоалета нису 

одрађени због дужег трајања радова на реконструкцији бине у башти и због радова 
на адаптацији другог спрата објекта. За реконструкцију тоалета предвиђена су 

средства буџетом Града за 2018. годину, а наведени тоалети биће прилагођени за 

особе са инвалидитетом, а и у плану је изградња прилазне рампе.  

 Набавка опреме је од изузетног значаја у Градском културном центру. У 2017. 

години набављени су бежични сет микрофона  и дигитална миксета „X аir“ са 16 

канала која доста олакшава извођење музичког програма. Сет микрофона је 
купљен сопственим средствима установе, а дигитална миксета средствима буџета 
града Ужица. За потребе клуба Градског културног центра купљен је телевизор лед 

технологије, као и ледомат, који су плаћени из сопствених прихода, а и 

направљено је нових 20 дубећих столова. За потребе изложби израђена су 4 жичана 
панела која олакшавају поставке изложби. Материјал за израду столова и жичаних 

панела финансиран је са буџета Града. У недостатку простора за одлагање 
документације направљена су и 2 ормара и 2 комоде за регистраторе, а материјал 

за израду наведеног канцеларијског намештаја финансиран је из сопствених 

средстава. Текуће одржавање објекта и опреме врши се из средстава буџета Града 
и из сопствених средстава Градског културног центра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извештај о раду Градског културног центра за 2017. годину 

 

29 

 

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

5.1. Остварење прихода 

 

5.2. Извршење расхода 

Еко

н. 

Кла

с. 

ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених 

и других извора 

планирано извршено планирано извршено 

1 2 3 4 5 6 

411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
3.259.300,00 3.259.231,43 100.000,00 205.420,80 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

583.500,00 583.402,44 20.000,00 36.770,32 

416 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
140.805,00 139.994,66   

421 Стални трошкови 1.650.000,00 1.650.000,00 45.000,00 79.030,05 

422 Трошкови путовања 1.000,00  45.000,00 60.361,00 

423 Услуге по уговору 2.075.000,00 2.073.725,26 2.100.000,00 1.952.779,82 

424 Специјализоване услуге 749.100,00 748.600,48 1.400.000,00 1.311.115,48 

425 Текуће поправке и одржавање  148.000,00 147.922,49 200.000,00 96.046,07 

426 Mатеријал 80.000,00 77.073,01 500.000,00 554.285,37 

465 Oстале дотације и трансфери 248.700,00 248.643,55   

481 Дотације невладиним организацијама 1.000,00  105.000,00  

483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова                                             
1.000,00    

484 

Накнада штете за повреду или штету 

насталу услед елем. непогода или 

других природних узрока 

1.000,00    

511 Зграде и грађевински објекти 1.055.000,00 396.981,42   

512 Машине и опрема 100.000,00 97.350,00 200.000,00 166.160,00 

523 Залихе робе за даљу продају   1.800.000,00 2.323.319,70 

  УКУПНО (4+5+6) 10.093.405,00 9.422.924,74 6.515.000,00 6.785.288,61 

 

 

 

 

 

ОПИС 

 

Приходи из буџета 

 

 

Приходи из сопствених и других 

извора 

 

планирано 

 

остварено 

%  

оств. 

 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 

УКУПНО ИЗВРШЕНИ 

ПРИХОДИ  

10.093.405,00 9.422.924,74 93,35 6.515.000,00 6.859.281,37 105,28 
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Програм 13: Развој културе 

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 

Екон. 

Клас. 

ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених 

и других извора 

планирано извршено планирано извршено 

1 2 3 4 5 6 

4111 Плате запослених 3.259.300,00 3.259.231,43 100.000,00 205.420,80 

4121 Допринос за ПИО 391.150,00 391.107,81 12.000,00 24.650,48 

4122 Допринос за здравствено осигурање 167.900,00 167.850,45 7.000,00 10.579,20 

4123 Допринос за осиг. од незапослености 24.450,00 24.444,18 1.000,00 1.540,64 

4161 Награде запосленима 140.805,00 139.994,66   

4211 Трошкови платног промета 11.029,58 11.029,58 45.000,00 60.155,38 

4212 Трошкови енергије 1.120.558,09 1.120.558,09   

4213 Комуналне услуге 261.618,63 261.618,63   

4214 Трошкови комуникација 158.975,13 158.975,13 1.000,00 890,00 

4215 Трошкови осигурања 97.818,57 97.818,57 4.000,00 17.984,67 

4221 Трошкови путовања 1.000,00  45.000,00 60.361,00 

4231 Административне услуге 181.805,00 180.600,00 30.000,00 30.000,00 

4234 Услуге информисања 307.495,00 307.494,00 55.000,00 51.372,00 

4237 Репрезентација и поклони   310.000,00 300.845,20 

4239 Остале опште услуге 1.585.700,00 1.585.631,26 1.705.000,00 1.570.562,62 

4251 Одржавање објекта 148.000,00 147.922,49 100.000,00 90.766,07 

4252 Одржавање опреме   100.000,00 5.280,00 

4261 Канцеларијски материјал 70.000,00 69.883,00   

4267 Медицински и лаб.материјал 10.000,00 7.190,01   

4268 Материјал за хигијену   250.000,00 298.903,00 

4269 Потрошни материјал   250.000,00 255.382,37 

4651 Дотације и трансфери 248.700,00 248.643,55   

4811 Донације 1.000,00  105.000,00  

4831 Новчане казне и пенали 1.000,00    

4841 Накнаде штете 1.000,00    

5113 Зграде и грађевински објекти 1.055.000,00 396.981,42   

5122 Опрема 10.000,00 8.490,00 70.000,00 60.000,00 

5126 Опрема за културу 90.000,00 88.860,00 130.000,00 106.160,00 

5231 Роба за даљу продају   1.800.000,00 2.323.319,70 

 УКУПНО (4+5+6) 9.344.305,00 8.674.324,26 5.115.000,00 5.474.173,13 
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Програм 13: Развој културе 

ПА 1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 

Екон. Клас. ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених 

и других извора 

планирано извршено планирано извршено 

1 2 3 4 5 6 

4242 Услуге културе 749.100,00 748.600,48 1.400.000,00 1.311.115,48 

      

 УКУПНО ( 4+5+6) 749.100,00 748.600,48 1.400.000,00 1.311.115,48 

      

      

      

      

      

 

 На конту 424 приказан је расход који се односи на програм Градског културног 
центра. Као што се може видети, Град Ужице је финансирао програм установе са 
748.600,48 динара, а 1.311.115,48 динара је утрошено са сопствених средстава. Од 

наведених износа реализовано је 193 програма у Градском културном центру.  

 Са конта 421 у 2017. години плаћени су трошкови електричне енергије у износу 

од 1.120.558,09 динара,  комуналне услуге у износу од 261.618,63 динара, трошкови 

комуникација у износу од 158.975,13 динара са буџета и 890,00 динара са сопствених 

средстава и трошкови осигурања 97.818,57 динара из буџета града и 17.984,67 динара 
из сопствених средстава. 

 Са конта 423 исплаћени су трошкови одржавања хигијене, техничко-физичког 
обезбеђeња манифестација, штампе материјала, књиговодствених услуга, издаваштва, 
израде каталога, услуга информисања и слично, у укупном износу од 2.073.725,26 

динара са буџета Града Ужица и 1.952.779,82 динара из сопствених средстава установе.  

 На конту 511 планирана средства су износила 1.055.000,00 динара која су била 
опредељена за реконструкцију постојећих тоалета и њихово омогућавање приступа 

особама са инвалидитетом. Средства нису искоришћена јер у 2017. години Градски 

културни центар је већ имао грађавинске радове на бини у дворишту и рађена је 
адаптација другог спрата објекта за коначиште „Град“ па самим тим није било 

одговарајућег временског периода за спровођење радова. Утрошена средства у износу 

од 396.981,42 динара се односе на плаћање Електродистрибуцији Србије за 
прикључење новог мерног места и главног разводног ормара који су одрађени у 2016. 

години.  

 

 

 




