
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 022-49/22 
Датум:_______ 2022. година 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 
 
 
 

На основу члана 31. и  60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица (''Службени лист 
града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној __________ 
2022.године, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
I Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Градског културног 

центра за 2021. годину који је Управни одбор Градског културног центра, усвојио 
Одлуком број 03-11/22 од 14.03.2022.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. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                               Бранислав Митровић 

 
 
 о б р а з л о ж е њ е 

Чланом 31. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге 
организације које врше јавну службу дужне да најмање једном годишње поднесу 
Скупштина града извештај о свом раду, најкасније до 31. маја текуће године за предходну 
годину.  

 
Чланом 60. став 1. тачка 64. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

даје сагласност на програме рада корисника буџета. 
 
Градско веће је на седници одржаној 30.3.2022.године, разматрало Извештај о раду 

са финансијским извештајем Градског културног центра за 2021. годину и предлаже 
Скупштини да извештај 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, 30/16-испр. и 6/20, 47/21 и 

78/21); 

- Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“ бр. 18/16, 95/18-аутентично 

тумачење); 

- 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, 

113/2017 и 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21); 

- Статут Градског културног центра I бр. 01-1/21 од 15.11.2021. 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, усвојеном од стране градског већа решењем 

III број 022-169/21 од 06.12.2021.године. До тада је на снази био Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места I број 07-65/18 од 19.03.2018. године према 

коме су била дефинисана радна места: Директор Установе, Уметнички/ програмски 

директор, Инжењер аудио и видео технике и  Дипломирани економиста за финансијско-

рачуноводствене послове. 

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. 
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Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Градском културном центру дефинисана су следећа радна места: 

- Директор Установе ( обавезе и овлашћења директора дефинисани су Статутом 

Градског културног центра) 

- Заменик Директора Установе (обавезе и овлашћења дефинисана Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места) 

- Руководилац опште организационе јединице Установе (обавезе и овлашћења 

дефинисана Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места) 

- Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове (обавезе и 

овлашћења дефинисана Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места) 

- Организатор културних активности (обавезе и овлашћења дефинисана 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места) 

- Инжењер аудио и видео технике (обавезе и овлашћења дефинисана Правилником 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних места) 

- Бински мајстор (обавезе и овлашћења дефинисана Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места) 

- Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове (обавезе и 

овлашћења дефинисана Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места) 

- Благајник (обавезе и овлашћења дефинисана Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места) 
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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 пројекте 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. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета Града 

 

 На основу предложеног годишњег Програма рада Градског културног центра за 

2021. годину, 08.03.2021. године потписан је уговор између Града Ужица и Градског 

културног центра о финансирању програмских активности II број 022-10/21. У 

уговореним обавезама намењена средства су распоређена за реализацију следећих 

програмских активности: 

 

1. 50. Смотра рецитатора „Песниче народа мог“, 

2.  39. Смотра аматерско-народног ставралаштва у Равнима, 

3. Културно лето, 

4. 5. „Вече гуслара“, 

5. Концерт Лајко Феликс.  
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У 2021. години у Градском културном центру реализовано је 68 различитих 

програмских активности. Важно је напоменути, да је у периоду од јануара до јуна, простор 

Клуба Градског културног центра био у функцији пункта за вакцинацију наредбом Кризног 

штаба за ванредне ситуације Града Ужица (од 22.01.2021. године, а са самом имунизацијом 

кренуло се 26.01.2021. године), па се у том периоду нису реализовале програмске 

активности у наведеном простору.  

 

Новогодишњи концерт (који Градски културни центар организује годинама уназад) 

на Тргу партизана је отказан, као и традиционални наступ трубача у поратама Цркви Светог 

Ђорђа и Светог Марка, због епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. 

 

50. Смотра рецитатора „Песниче народа мог“ уз придржавање свих епидемиолошких 

мера и то 13.04.2021. године предфинално такмичење и 15.04.2021. године финално 

такмичење ученика основних, средњих школа, виших школа и факултета. 

 

 

У оквиру планираних програма за „Културно лето 2021.“ спроведен је јавни Конкурс  

за подношење пројеката у култури, у области музике који се финансирају / суфинансирају 

из буџета града Ужица, кроз програм рада Градског културног центра ужице у оквиру кога 

су реализована 4 пројекта, и то: 1) XVIII Међународни дечји фестивал „Љубав, наша је 

планета“ у организацији Удружења грађана „Лира“ из Ужица, 2) XX Међународни блуз и 

рок фестивал „ In wires“ у организацији Удружења грађана „Глас искуства“ из Ужица, 

пројекат „Дани гусала - посвећено гусларским делима Михаила  Миловановића“ у 

организацији гусларског друштва „Михаило Миловановић“ и  пројекат „Певање је златан 

занат“ у организацији удружења „Певачка група Занатлије“. 

 

Такође, у оквиру планираних програмских активности за „Културно лето 2021.“ 

одржани су следећи концерти:   

• 08.06.2021. године у Башти ГКЦ-а, а поводом рођендана ГКЦ-а, наступао је 

Тамбурашки оркестар „Стари град“. 

• 27.06.2021. године наши суграђани могли су уживати у концерту YU grupa-е 

на Тргу партизана, која је овим наступом прославила 50 година постојања.  

• Етно група „Траг“ је 22.08.2021. године, такође, наступала на Тргу партизана 

у оквиру Међународног фестивала природе и традиције „Жестивал“. 

• Легендарна рок група „Леб и со“ приредила је незаборавно вече нашим 

суграђанима је у препуној  Башти ове Установе 10.09.2021. године. 

 

 

 

 

39. Смотра народног ставралаштва одржана је 23.08.2021. у Равнима. На смотри је 

учествовало 19 аматерских група Златиборског округа,  а најбољи су уз оцену стручног 
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жирија били награђени. Овом манифестацијом Градски културни центар негује и чува 

традицију, која се преносила са генерације на генерацију, и тежи ка томе да културне 

манифестације у сеоским месним заједницама не буду угашене.  

 

14.08.2021. године. у Башти ГКЦ-а наступао је Лајко Феликс, виртуоз на виолини. 

 

27.10.2021. године на Свету Петку, одржано је Вече гуслара, пето по реду. То је 

манифестација која се традиционално одржава у Градском културном центру који је 

ову манифестацију и основао. На поменутој манифестацији наступио је Данило Томић, 

млади, самоуки гуслар из Ужица и група „357“. 

 

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА  

ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА У 2021. ГОДИНИ  

 

 

 

   

 

 

 

2.2. Програмске активности и пројекти реализовани из сопствених средстава и 

других извора 

 

 Осим 5 наведених програмских активности, финансираних од стране буџета Града, 

из сопствених средстава Градског културног центра  реализована су 63 програма 

 и то:  

 

1. Четвртак, 6.01.2021. године у 16:00 сати, поводом Бадњег дана приказан је 

документарни филм  ''Српска црква од Светог Краља Стефана Уроша I до 

Карађорђа''. Улаз је био бесплатан. 

2. Субота, 16.01.2021. године у 13:00 сати, у оквиру „Дечјег биоскопа“ приказан је 

филм „Царско путовање“ који је награђен Оскаром 2005. године у категорији 

документарног филма. Улаз је био бесплатан. 

 

Р. 

бр. 

 

Назив програмских 

активности/пројеката 

 

Планирано из 

буџета Града 

 

Извршено из буџета 

Града 

 

1. 
50. Смотра рецитатора „Песниче 

народа мог“ 
60.000,00 44.787,98 

2. 
39. Смотра аматерско-народног 

стваралаштва у Равнима 
100.000,00 96.576,15 

3. Културно лето 4.450.000,00 3.963.673,00 

4. 5. Вече гуслара 100.000,00 100.000,00 

5. Концерт Лајко Феликс 740.000,00 740.000,00 
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3. Петак, 22.01.2021. године од 9:00 до 16:30 сати, одржан је међународни on-line 

семинар предавача Karin Volf на тему “Cultural Management Corona Style”. 

Семимнар је организован у сарадњи са Аустријским културним форумом који 

ради при Амбасади Аустрије у Београду и “Instituta fur  Kulturkonzepte” из Беча.  

4. Петак, 7.05.2021. године, у Башти Градског културног центра, организован је 

Пријем за најуспешније Ужичане у 2020. години. Међу њима су, као и 

претходних година, доктори наука, припадници Министарства унутрашњих 

послова и Сектора за ванредне ситуације, радници jавно комуналних предузећа, 

спортисти и новинари.  

5. Уторак, 15.06.2021. године – Концерт ђака музичке школе „Војислав Лале                                        

Стефановић“ из Ужица, 

6. Петак, 18.06.2021. године – Додела Вукових диплома, 

7. Петак, 25.06.2021. године – Концерт групе „Mostar sevdah reunion“ из Мостара, 

8. Недеља, 27.06.2021. године – Концерт фолклорног Удружења грађана „ЕРА“ из 

Ужица,  

9. Понедељак, 28.06.2021. године – Програм поводом обележавања Видовдана, у 

сарадњи са Градском општином Младеновац приређена је изложба фотографија 

Патријарха Павла из колекције личног фотографа Патријаршије Хаџи Марка 

Вујичића, 

10. Субота 03.07.2021. године - Концерт група из Ужица: „Брат“, „Механизам“, 

„Хаџи продане душе“ и „Волт поп“, 

11. Уторак 13.07.2021. године – Прослава поводом завршетка школске године 

„Журка Уније средњошколаца“, 

12. Субота 17.07.2021. године - Концерт Нине Бадрић из Загреба, 

13. Петак 30.7.2021. године – Презентација пројекта и предавање „Ужице се враћа на 

млечни пут“ и након тога,  наступ: Жељко Димитријевић „Банат“ из Ужица, 

14. Субота  31.07.2021. године - Концерт групе „Rainmaker“ из Београда, 

15. Среда, 4.08.2021. године – Забава за здравствене раднике и цивилну заштиту који 

су од марта 2020. године радили у „Ковид систему“,  

16. Петак, 6.08.2021. године - Концерт „Pero Defformero“ из Новог Сада, 

17. Петак, 16.08.2021. године – Дружење учесника дечјег фолклорног фестивала 

„Лицидерско срце“,  

18. Недеља, 18. 08.2021. године - Дружење учесника дечјег фолклорног фестивала  

„Лицидерско срце“, 

19. Понедељак, 19.08.2021. године - Дружење учесника дечјег фолклорног фестивала 

„Лицидерско срце“, 

20. Петак, 27.08.2021. године – Хуманитарно – меморијални концерт за Ужичке 

музичаре преминуле од корона вируса. Наступили су: „Архивска забава“, 

„Блекова петорка“, Ђорђе Васић и пријатељи, „Кохерентни коњи“, „Луде жене“, 

„Рок алманах“, „С.У.П.“, „Ужичка република“, „The Highlanders“ и „Moondance,“ 

сви из Ужица. Сав приход од продатих карата ишао је породицама преминулих 

музичара,   

21. Среда, 01.09.2021. године – „Акустично крстарење“ са Драганом Илићем- 

Шекијем из Ужица, 

22. Субота, 04.09.2021. године – Концерт групе „Бас и стега“ из Панчева, 
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23. Уторак, 07.09.2021. године - Пројекција концерта  „The  Rolling  Stones Live in  

Hyde Park 2013.“, 

24. Среда, 15.09.2021. године – „Акустично крстарење“ са Банатом и Буцом из 

Ужица, 

25. Четвртак, 16.09.2021. године - Отварање изложбе у сарадњи са  Аустријским 

културним форумом о  песнику Paul Celan-у, 

26. Петак, 17.09.2021. године - Представа „Светозар Трећи“ у извођењу Ивана 

Перковића из Горњег Милановца, 

27. Четвртак, 23.09.2021. године - Програм О.Ш. „Стари град“ из Ужица, 

28. Четвртак, 30.09.2021. године - Отварање изложбе графика из циклуса „Белешке  

пролазника“ професора – академског сликара Драгољуба Каплановића – Каплана 

из Ужица, 

29. Петак, 01.10.2021. године - Концерт Аца Марковића , фрулаша и двојничара , 

мајстора двојница са гостом Данијелом Веселиновић професорком трубе,  

30. Субота, 09.10.2021. године - DJ програм, музику пушта Драган Мићуновић- 

Мићун из Ужица,  

31. Четвртак, 14.10.2021. године - Концерт Младена Пецовића и Немање Каначког  

(Ужице/Београд),  

32. Субота, 16.10.2021. године - Концерт група: „Аlitor“ из  Инђије, „Quasarborn“ из 

Новог Сада и  „Dead mans bells“ из  Лучана,  

33. Среда, 20.10.2021. године - Концерт хармоникаша Петра Марића у склопу Етно 

- самита Традиција  Нова,  

34. Четвртак, 21.10.2021. године - Први дан 20.Међународног  блуз и рок фестивала 

„IN WIRES“ у организацији Удружења љубитеља блуза и рока „Глас искуства“ 

из Ужица, 

35. Петак, 22.10.2021. године - Други дан Међународног  блуз и рок фестивала „IN 

WIRES“ у организацији Удружења љубитеља блуза и рока „Глас искуства“ из 

Ужица,  

36. Субота, 23.10.2021. године - Трећи дан  Међународног блуз и рок фестивала  „IN 

WIRES“ у организацији Удружења љубитеља блуза и рока „Глас искуства“ из 

Ужица,  

37. Четвртак, 28.10.2021. године - у сарадњи са Војском Србије, Промоција  

добровољног служења војног рока, 

38. Петак,  29.10.2021. године - Концерт „Sean Yox“ из Њујорка,  

39.  Субота, 30.10.2021. године - Вече Салсе,  

40. Четвртак, 4.11.2021. године - Марко Милошевић – вече поезије и промоција 

филма „Победа себе“. Гости су били глумци Народног позоришта Ужице: 

Андријана Симовић и Вахидин Прелић, 

41. Среда, 10.11.2021. године - Отврање изложбе скулптура и дубореза „Сећања у 

белом“ Иштвана Фуско-а из Србобрана. Након отварања уприличено је 

Меморијално вече посвећено нашим суграђанима Драгану Зумберовићу и Бату 

Јездићу у оквиру кога су наступиле Ужичке групе: „Jazzere“, „The Highlanders“, 

„Jazz Balance“, „Moondance“ и „Блекова петорка“ из Ужица, 

42. Субота, 20.11.2021. године - Хуманитарна изложба у организацији НУРДОР 

(Национално удружење родитеља деце оболеле од рака), поводом обележавања 

Светског дана детета,  
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43. Четвртак, 25.11.2021. године - Концерт групе „Норман Бикер трио“ из 

Манчестера, 

44. Петак, 26.11.2021. године - Отврање изложбе фотографија Планинарског 

друштва „Рујно“ из Ужица, поводом 25 година постојања, 

45. Субота, 26.11.2021. године - Вече певања уз гусле, у организацији Удружења 

„Право у жицу“, 

46. Петак, 3.12.2021. године - Концерт групе „Лутке на концу“ (Београд) - „КУД 

Идијоти“ трибјут, 

47. Петак, 3.12.2021. године - Обележавање Међународног дана особа са 

инвалидитетом у организацији „Удружење инвалида церебралне и дечје парализе 

Ужице“, 

48. Среда, 8.12.2021. године - Пројекција документарног филма „History“ канала, 

„Досије Ленон“, 

49. Петак, 10.12.2021. године - Концерт група: „Мишаел Боб Видаковић“, „Ракете“ 

из Ариља и „Никад спремни“ из Севојна, 

50. Недеља, 12.12.2021. године – Предавање на тему „Стварање највећег виртуелног 

Шопинг центра на свету“,  

51. Уторак, 14.12.2021. године - Едукативни програм намењен ђацима и будућим 

студентима у вези са стипендирањем и школовањем у иностранству, као и 

размена студената. Организатор је Агенција за остало образовање „Ино 

едукација“ из Београда, 

52. Четвртак, 16.12.2021. године – Радионица за прикупљање слаткиша за прављење 

Новогодишњих пакетића за децу, 

53. Субота, 18.12.2021. године - Концерт „Дејан Крсмановић квартет“ из Чачка, 

54. Среда, 22.12.2021. године – У организацији Удружења пацијената оболелих од 

акутних леукемија - прикупљање добровољних давалаца тромбоцита и матичних 

ћелија и отварање изложбе Катарине Станојловић  

55. Четвртак, 23.12.2021. године – Радионица израде Новогодишњих честитки, 

56. Четвртак, 23.12.2021. године – кабаре „Смех упркос свему“ 

57. Петак, 24.12.2021. године у 18ч – Концерт етно секције Музичке школе „Војислав 

Лале Стефановић“ из Ужица, 

58. Субота, 25.12.2021. године – Дечја представа „Тринаести новогодишњи 

колачић“, 

59. Субота, 25.12.2021. године - Предавање на тему „Стварање највећег виртуелног 

Шопинг центра на свету“, 

60. Понедељак, 27.12.2021. године – Презентација пројекта у организацији 

„Ужичког центра за људска права и демократију“, 

61. Понедељак, 27.12.2021. године – Додела захвалница и признања за овогодишњи 

Међународни фестивал природе и традиције „Жестивал“, 

62. Уторак, 28.12.2021. године – Подела Новогодишњих пакетића и Новогодишња 

представа у организацији предузећа „Путеви“ из Ужица, 

63. Среда, 29.12.2021. године – Додела признања „Спортског савеза Ужице“ за 2021. 

годину. 

 

 



Извештај о раду Градског културног центра за 2021. годину 

12 

 

ПРЕГЛЕД СВИХ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМСКИХ 

АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У 2021. 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. 
Бадњи дан – док. 

филм 
      

2. 
Пројекција „Царско 

путовање“ 
      

3. 

On-lin семинар 

„Cultural Managment 

Corona stayle“ 

 737.69 737.69  737.69 737.69 

4. 

 

50. смотра Песниче 

народа мог 

60.000,00  44.787,98 60.000,00  44.787,98 

5. 

Пријем за 

најуспешније 

ужичане 

 

      

6. 

Концерт групе 

„Стари град“ – 

Културно лето 

 

50.000,00 720,00 50.720,00 50.000,00 720,00 50.720,00 

7. 

Концерт ђака 

музичке школе 

„Војислав Л. 

Стефановић 

 

      

8. 

 

Додела Вукових 

диплома 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

09. 
Концерт „YU групе“ 

– Културно лето 
1.213.618,00  1.213,618,00 1.213.618,00  1.213.618,00 

10. 

Концерт групе 

„Мостар севдах 

реунион“ 

 66.506,00 66.506,00  66.506,00 66.506,00 

11. 
Концерт Удружења 

грађана „ЕРА“ 
      

12. 

Изложба 

фотографија 

„Патријарх Павле“ 

 16.340,00 16.340,00  16.340,00 16.340,00 

13. 
Концерт група 

„Брат“, „Механизам“ 
      

14. 
Журка уније 

средњошколаца 
      

15. 
Концерт Нине 

Бадрић 
 32.664,00 32.664,00  32.664,00 32.664,00 

16. 

Презентација 

пројекта „Ужице се 

враћа на млечни пут“ 

      

17. 
Концерт групе 

„Rainmaker“ 
 83.997,00 83.997,00  83.997,00 83.997,00 

18. 

Забава здравстевних 

радника из Ковид 

система 

      

19. 
Концерт групе „Pero 

Defformero“ 
 60.013,90 60.013,90  60.013,90 60.013,90 

20. 

Дружење учесника 

фестивала 

„Лицидерско срце“ I  
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

21. 

Дружење учесника 

фестивала 

„Лицидерско срце“ II 

      

22. 

Дружење учесника 

фестивала 

„Лицидерско срце“ 

III 

      

23. 

Концерт етно групе 

„Траг“ – Културно 

лето 

298.000,00 7.200,00 305.200,00 298.000,00 7.200,00 305.200,00 

24. 
Концерт Лајка 

Феликса 
740.00,00 89.338,00 829.338,00 740.00,00 89.338,00 829.338,00 

25. 
Хуманитарно- 

меморијални концерт 
 56.485,00 56.485,00  56.485,00 56.485,00 

26. 

„Акустично 

крстарење“ са 

Драганом Илићем - 

Шекијем 

      

27. 
Концерт групе „Бас и 

стега“ 
 10.457,00 10.457,00  10.457,00 10.457,00 

28. 

Пројекција концерта 

„The Rolling stones in 

Hyde Park 2013“ 

      

29. 

„Акустично 

крстарење“ са 

Банатом и Буцом 

      

30. 
Изложба посвећена 

Paul Celan-u 
 28.997,00 28.997,00  28.997,00 28.997,00 

31. 

Концерт групе „Леб 

и со“ – Културно 

лето 

852.055,00  852.055,00 852.055,00  852.055,00 

32. 
Представа „Светозар 

Трећи“ 
 212,45 212,45  212,45 212,45 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

33. 
Програм ОШ „Стари 

град“ 
      

34. 

Изложба графика 

„Белешке 

пролазника“ 

 8.800,00 8.800,00  8.800,00 8.800,00 

35. 
Концерт фрулаша 

Аца Марковића 
      

36. 
DJ програм Драгана 

Мићуновића  
      

37. 

39. Смотра 

аматерско-народног 

стваралаштва у 

Равнима 

100.000,00  100.000,00 96.576,15  96.576,15 

38. 

Концерт Младена 

Пецовића и Немање 

Каначког 

      

39.  

Концерт група 

„Alitor“, „Quasarborn“ 

и „Dead mans Bells“ 

 89.755,00 89.755,00  89.755,00 89.755,00 

40. 

Концерт 

хармоникаша Петра 

Марића 

      

41. 
Фестивал „IN 

WIRES“ I дан 
      

42. 
Фестивал „IN 

WIRES“ II дан 
      

43. 
Фестивал „IN 

WIRES“ III дан 
      

44. 5. Гусларско вече 100.000,00 290.755,00 390.755,00 100.000,00 290.755,00 390.755,00 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

45. 

Промоција Војске 

Србије за служење 

војног рока 

      

46. Концерт „Sean Yox“   7.497,00 7.497,00  7.497,00 7.497,00 

47. Вече Салсе       

48. 

Вече поезије и 

промоција филма 

„Победи себе“ 

 2.713,00 2.713,00  2.713,00 2.713,00 

49. 

Изложба „Сећања у 

белом“ са наступом 5 

ужичких група 

 115.684,00 115.684,00  115.684,00 115.684,00 

50. 
Хуманитарна 

изложба  НУРДОР-а 
      

51. 

Концерт групе 

„Норман Бикер трио“ 

из Манчестера 

 125.930,00 125.930,00  125.930,00 125.930,00 

52. 

Изложба 

фотографија 

планинарског 

друштва "Рујно“ 

      

53. Вече певања уз гусле       

54. 
Концерт групе 

„Лутке на концу“  
 115.516,00 115.516,00  115.516,00 115.516,00 

55. 

Обележавање 

међународног дана 

особа са 

инвалидитетом 

      

56. 

Пројекција 

документарног 

филма „досије 

Ленон“ 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

57. 

Концерт група 

„Мишаел Боб 

Видаковић“, „Ракете“ 

и „Никад спремни“ 

      

58. 

Предавање 

„Стварање највећег 

шопинг центра на 

свету“ 

      

59. 
Едукативни програма 

„Ино едукација“ 
      

60. 

Радионица за 

прикупљање 

Новогодишњих 

пакетића 

      

61. 
Концерт „Дејан 

Крсмановић квартет“ 
 1.377,00 1.377,00  1.377,00 1.377,00 

62. 

Прикупљање 

добровољних 

давалаца тромбоцита 

      

63. 

Радионица израде 

Новогодишњих 

честитки 

      

64. 
Кабаре „Смех упркос 

свему“ 
      

65. 

Концерт етно секције 

Музичке школе 

„Војислав Л. 

Стефановић“ 

      

66. 

Представа 

„Тринаести 

новогодишњи 

колачић“ 

      

67. 

Предавање 

„Стварање највећег 

шопинг центра на 

свету“ II 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

68. 

Презентација 

пројекта „Ужичког 

центра за људска 

права и демократију“ 

      

69. 
Додела захвалница 

„Жестивал“ 
      

70. 
Додела пакетића 

предузећа „Путеви“ 
      

71. 

Додела призанања 

„Спортског савеза 

Ужице“ за 2021. год. 

      

 

 Напомена: Програми поред којих нема приказане цифре планираних средстава за 

реализацију, нису финансијски оптеретили Градски културни центар. Већина програма је 

реализована са различитим Организацијама и Удружењима, са којим Градски културни 

центар има веома успешну сарадњу. Такође, велики број музичких програма је реализован 

уз минималне трошкове захваљујући преговорима ове Установе са заступницима група и 

појединаца који су наступали.   

 

3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

У периоду до 06.12.2021. године, у установи су на неодређено време запослена три 

лица (са Високом стручном спремом) и Директор (Висока стручна спрема) чија радна места 

су била дефинисана Правилником који је важио до наведеног датума. Након усвајања новог 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији у Установи су на неодређено 

време запослена три лица (са Високом стручном спремом). На одређено време запослена су 

три лица - Директор (Висока стручна спрема), Руководилац опште организационе јединице 

Установе (Висока стручна спрема) и Организатор културних активности (Висока стручна 

спрема). Четири лица су запослена по Уговору о делу (једно лице са Високом стручном 

спремом и три лица са Средњом стручном спремом), ради несметаног функционисања 

клуба Градског културног центра и реализовања пројеката.  

 Број запослених у 2021. години, у сваком тренутку,  био је у складу са Правилником 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градском културном центру.  

Градски културни центар у систематизацији радних места има непопуњена следећа 

радна места: Заменик Директора (1 извршилац), Дипломирани правник за правне, кадровске 

и административне послове (1 извршилац),  Организатор културних активности (1 

извршилац), Благајник (1 извршилац) и Бински мајстор (1 извршилац); који су неопходни, 

због великог броја програма које реализујемо и како би Установа несметано и  још 

ефикасније функционисала.  
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Актуелни Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Градском културном центру, је у складу са Каталогом радних места у култури Републике 

Србије. 

 

4. СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  

                                                                       

Градски културни центар обавља своју делатност у простору бившег Дома војске РС 

(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. 2012. године на објекту је урађена нова фасада у 

складу са програмом енергетске ефикасности, а 2017. године је урађен главни разводни 

орман за електро – енергетско напајање целог објекта у оквиру кога је и Коначиште 

„Град“ , које припада Туристичкој организацији Ужице.  

У 2021. години било је значајних инфраструктурних радова на објекту. У децембру 

2021. године На Градском културном центру је постављен громобран са пратећом 

инсталацијом, а и урађено је напајање новог главног разводног ормара. Укупна 

вредност наведених радова износила је 734.934,80 динара. 

 

Набавка опреме је од изузетног значаја у Градском културном центру. У 2021. 

години набављено је: 

Назив количина 

Телефон  „Panasonic KX TG1611 FXN“ 1 

Апарат против инсеката „JR950“                                   1 

Полица „Futur“ -  више димензија                                                      7 

Сталак за пројектор подни „Athletic L1“                                 1 

„Trust“ – читач картица                                                         1 

Мобилни WiFi рутер „MF971R“ 1 

„Pioneer DDJ 400“ конзола                                    1 

„HP 2000“ слушалице                                                                         1 

„Pioneer HDJCUE1“ слушалице                                         1 

„Hayman PA 352“ адаптер за чинелу 1 

„Shure SM 58“ микрофон 1 

„Shure SM 57“ микрофон                                       1 

 

 

 Текуће одржавање објекта и опреме врши се из средстава буџета Града и из 

сопствених средстава Градског културног центра. У 2021. години, због неповољне 

епидемиолошке ситуације, повећани су трошкови чишћења, одржавања објекта и 

дезинфекције. 
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5. Финансијски извештај 

 

5.1. Остварење прихода 

Еко

н. 

кла

с. 

 

 

ОПИС 

 

Приходи из буџета 

 

 

Приходи из сопствених и других 

извора 

 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 

 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 

742 
Приходи од продаје 

добара и услуга 

   5.674.555,00 4.126.643,20 72,72 

791 Приходи из буџета 19.374.222,00 18.709.986,25 96,57    

 УКУПНО (7+8+9) 19.374.222,00 18.709.986,25 96,57 5.674.555,00 4.126.643,20 72,72 

321 

Утврђивање 

резултата 

пословања 

   125.445,00   

 

УКУПНО 

ИЗВРШЕНИ 

ПРИХОДИ 

(3+7+8+9) 

19.374.222,00 18.709.986,25 96,57 5.800.000,00 4.126.643,20 71,15 

 
 

 

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА 

Програм 13: Развој културе 

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 
 

Ек

он. 

кл

ас. 

 

 

ОПИС 

 

Приходи из буџета 

 

 

Приходи из сопствених и других 

извора 

 

планирано 

 

остварено 

%  

оств. 

 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 

742

1 

Приходи од продаје 

добара и услуга 

   4.424.555,00 2.885.949,16 65,22 

791

1 
Приходи из буџета 

13.924.222,00 13.764.949,12 98,85    

  УКУПНО (7+8+9) 13.924.222,00 13.764.949,12 98,85 4.424.555,00 2.885.949,16 65,22 

321

1 

Утврђивање 

резултата пословања 

   125.445,00   

 

УКУПНО 

ИЗВРШЕНИ 

ПРИХОДИ (3+7+8+9) 

13.924.222,00 13.764.949,12 98,85 4.550.000,00 2.885.949,16 63,43 
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ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА 

Програм 13: Развој културе 

ПА 1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 

 

Екон. 

клас. 

 

 

ОПИС 

 

Приходи из буџета 

 

 

Приходи из сопствених и других 

извора 

 

планирано 

 

остварено 

%  

оств. 

 

планирано 

 

остварено 

% 

оств. 

7421 
Приходи од продаје 

добара и услуга 

   1.250.000,00 1.240.694,04 99,25 

7911 Приходи из буџета 5.450.000,00 4.945.037,13 90,73    

  УКУПНО (7+8+9) 5.450.000,00 4.945.037,13 90,73 1.250.000,00 1.240.694,04 99,25 

3211 
Утврђивање 

резултата пословања 

      

 

УКУПНО 

ИЗВРШЕНИ 

ПРИХОДИ (3+7+8+9) 

5.450.000,00 4.945.037,13 90,73 1.250.000,00 1.240.694,04 99,25 
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5.2. Извршење расхода 

Екон. 

Клас. 

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) 

7.039.000,00 7.038.939,25   

412 
Социјални доприноси на 

терет послодавца 

784.000,00 783.984,09   

414 
Социјална давања 

запосленима 

223.222,00 222.222,20   

415 
Накнаде трошкова за 

запослене 

1.000,00  100.000,00 25.350,00 

421 Стални трошкови 2.250.000,00 2.157.369,81 100.000,00 27.918,64 

422 
Трошкови службених 

путовања у земљи 

1.000,00    

423 Услуге по уговору 2.361.000,00 2.360.999,99 1.394.600,00 766.209,65 

424 Специјализоване услуге 5.450.000,00 4.945.037,13 1.250.000,00 1.240.694,04 

425 
Текуће поправке и 

одржавање  

300.000,00 264.672,78 360.000,00 2.290,00 

426 Mатеријал 130.000,00 106.761,00 499.000,00 403.497,83 

481 
Дотације невладиним 

организацијама 

1.000,00  86.000,00 84.609,00 

482 
Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали 

  5.400,00 5.398,00 

483 
Новчане казне и пенали 

по решењу судова                                            

1.000,00    

484 Накнаде штете 1.000,00    

511 Капитално одржавање 730.000,00 730.000,00 5.000,00 4.934,80 

512 Машине и опрема 100.000,00 100.000,00 200.000,00 66.572,20 

515 Нематеријална имовина 1.000,00    

523 
Залихе робе за даљу 

продају 

1.000,00  1.800.000,00 1.624.613,60 

 УКУПНО 19.374.222,00 18.709.986,25 5.800.000,00 4.252.087,76 
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Извршење расхода 

Програм 13: Развој културе 

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 

 

Еко

н. 

Кла

с. 

ОПИС Средства из буџета Средства из сопствених и 

других извора 

планирано извршено планирано извршено 

1 2 3 4 5 6 

4111 Плате запослених 7.039.000,00 7.038.939,25   

4121 Допринос за ПИО 541.500,00 541.490,58   

4122 Допринос за здравствено осигурање 242.500,00 242.493,51   

4144 
Остале помоћи запосленим 

радницима 

223.222,00 222.222,20   

4151 Накнаде трошкова запосленима 1.000,00  100.000,00 25.350,00 

4211 Трошкови платног промета 30.000,00 23.170,10 99.000,00 27.859,78 

4212 Трошкови енергије 1.565.000,00 1.564.999,99   

4213 Комуналне услуге 298.000,00 234.539,30   

4214 Трошкови комуникација 232.000,00 209.660,42   

4215 Трошкови осигурања 125.000,00 125.000,00 1.000,00 58.86 

4221 
Трошкови службених путовања у 

земљи  

1.000,00    

4234 Услуге информисања 300.000,00 300.000,00 20.000,00 10.432,00 

4237 Репрезентација и поклони 15.000,00 15.000,00 510.000,00 505.777,21 

4239 Остале опште услуге 2.046.000,00 2.045.999,99 864.600,00 250.000,44 

4251 Одржавање објекта 280.000,00 244.672,78 160.000,00  

4252 Одржавање опреме 20.000,00 20.000,00 200.000,00 2.290,00 

4261 Канцеларијски материјал 100.000,00 77.116 19.000,00  

4263 
Материјал за стр.усавршавање 

запослених 

30.000,00 29.645,00 50.000,00 29.645,00 

4268 Материјал за хигијену   10.000,00 9.110,51 

4269 Потрошни материјал   420.000,00 364.742,32 

4811 Донације 1.000,00  42.000,00 41.160,00 

4819 Дотације верским заједницама   44.000,00 43.449,00 

4822 Порези, обавезне таксе   5.400,00 5.398,00 

4831 Новчане казне и пенали 1.000,00    

4841 Наднаде штете 1.000,00    

5113 Капитално одржавање 730.000,00 730.000,00 5.000,00 4.934,80 

5126 Опрема за културу 100.000,00 100.000,00 200.000,00 66.572,20 

5151 Нематеријална имовина 1.000,00    

5231 Роба за даљу продају 1.000,00  1.800.000,00 1.624.613,60 

 УКУПНО (4+5+6) 13.924.222,00 13.764.949,12 4.550.000,00 3.011.393,72 
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