
Биланс извршења финансијског плана корисника:

Образложење спровођења програма у 

години извештавања:

Културни центар општине Медвеђа језванично  почео са радом од 26.06.2017 године. Обављани су послови 

из делатности којима се обезбеђује  задовољење потреба грађана у области културе. Културни центар је 

постао средиште културних збивања, организатор и домаћин  културних манифестација. Обезбеђни су 

основни основни услуви за рад установе, канцеларијска опрема, материјали. Набављена су грејна тела за 

потребе запослених и за просторије организације манифестација и реализација програма у култури.

Одговорно лице: Небојша Јакшић функција: ВД Директор

Опис програма:

Обављање културне делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање 

потребе грађана као и остваривање другог законом утврђеног интерееса у области културе, на основу акта о 

оснивању, а у складу са законом. Установа се стара о задовољењу потреба грађана у култури и на својој 

територији уређује поједина питања од интереса за своје грађане, као и начин њиховог остваривања.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 Програм 13: Развој културе

Сектор: Кулктура, комуникације и медији

УКУПНО: 3.711.500 3.404.500 2.632.856 77,3%

77,3%

Шифра 

програмске 

активности/ 

пројекта

0001 Функционисање локалних установа културе 3.711.500 3.404.500 2.632.856

64486

Проценат 

извршења у 

односу на текући 

буџет

1201 Програм 13: Развој културе 3.711.500 3.404.500 2.632.856 77,3%

Шифра 

програма

Културни центар општине Медвеђа

Назив програма/програмске активности/пројекта
Усвојен буџет за 

2017. 

Текући буџет за 

2017.
Извршење у 2017.

Годишњи извештај о учинку програма за 2017 годину

Раздео: 5

Корисник:
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12.02.2018 Одговорно лице:         Небојша ЈакшићДатум:

3/165

Коментар:

Извор верификације: Регистар запослених

Образложење 

одступања од циљне 

вредности:

Назив:
Обезбеђење редовног функционисања 

установе културе Број запослених 

у установи у 

односу на укупан 

број запослених 

у ЈЛС

2017 3/165 3/165

Показатељи учинка Јединица мере Базна година
Базна 

вредност

Циљана вр. у 

2017

Остварена 

вр. у 2017

Опис програмске активности:
Плате запослених, материјал неопходан за рад, услуге неопходне за рад, опрема неопходна за рад, 

организовање догађаја, манифестација, приредба, програма и сл. 

Образложење спровођења 

програмске активности у првих шест 

месеци:

У оквиру редовног пословања у радном односу у Културном центру ангажована су три радника: директор и 

двоје запослених у сталном радном односу. На пословима ван радног односа, због повећаног обима посла, 

ангажовано је 10 лица по основу уговора о делу. У циљу задовољења потреба локалног становништва 

организовано је приказивање филмова, организована је изложба фотографија, вече етно музике и 

новогодишњи програм деце из вртића, ученика основне и средње школе. Културни центар јер био домаћин 

другим правним лицима за организовање позоришних представа и програма.  Извршене су поправке 

постојеће опреме за разглас и набављено је појачало. Набављен је лап топ за потребе на сцени. Набављен 

је мултифункцијски штампач кои се кјористи каоко за потребе канцеларијског пословања тако и за израду 

обавештења и флајера за манифестације.

Циљ 1:

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Небојша Јакшић функција: ВД директор

600

Коментар:

Извор верификације:
Број продатих улазница и евиденција о посети у 

извештајима о реализованим догађајима

Образложење 

одступања од циљне 

вредности:

Заинтересованост посетилаца је била већа од 

очекиване

Назив: Подстицај развоја културе

Број посетилица 2017 500 500

Циљ 1:

Показатељи учинка Јединица мере Базна година
Базна 

вредност

Циљана вр. у 

2017

Остварена 

вр. у 2017.
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