
ИЗВЕЩТАЈ П РАДУ КУЛТУРНПГ ЦЕНТРА 
ППЩТИНЕ МЕДВЕЂА ЗА 2017.ГПДИНУ 

 
 

 УВПД 
 

Културни центар  је устанпва културе,  у смислу  Закпна п култури  и  Сатута  Културнпг 
центра, је правнп лице пснпванп ради пбављаоа културне делатнпсти кпјпм се пбезбеђује 
пствариваое права грађана, пднпснп задпвпљаваое пптреба грађана кап и пствариваое 
другпг закпнпм утврђенпг интереса у пбласти културе, на пснпву акта п псниваоу и тп Пдлуке п 
псниваоу Културнпг центра ппщтине Медвеђа бр: 06-367/2014 - I  Скупщтине ппщтине 
Медвеђа пд 05.05.2014. гпдине пбјављене у "Службенпм гласнику Града Лескпвца" бр.9/2014 
пд 30.05. 2014. гпдине, а у складу са закпнпм, ппдзакпнским актима и Статутпм. Псниваоем 
Устанпве, псниваш се стара п задпвпљаваоу пптреба грађана у култури на свпјпј теритприји и 
уређује ппједина питаоа пд интереса за свпје грађане, кап и нашин оихпвпг пствариваоа, у 
пквиру права и пбавеза утврђених Уставпм и закпнпм 

Средства за финансираое и суфинансираое рада Устанпве, културних прпјеката и 
прпграма Устанпве пбезбеђује псниваш, из бучета ппщтине Медвеђа, а културни прпграми и 
прпјекти Устанпве финансирају се такпђе из прихпда кпје Устанпва пстварује пбављаоем 
делатнпсти ,  пд накнада за услуге кпје пружа,  прпдајпм прпизвпда,  уступаоем аутпрских  и 
српдних права, пд легата, дпнација, сппнзпрстава и на други нашин у складу са закпнпм. 
 Делатнпст Устанпве је пбављаое прганизаципних, маркетинщких, административних, 

технишких и других ппслпва неппхпдних за извпђеое културних прпграма, прганизпваое 

гпстпваоа прпјеката из пбласти културе, кап и припрема, прпдукција и интерпретација 

прпјеката из разлишитих пбласти стваралашке, уметнишке и забавне. 

ПСНИВАШКА АКТА, РЕГИСТРАЦИЈА 

Врщипци дужнпсти Управнпг пдбпра именпвани су Рещеоем  брпј 06-562/2016-I/14 пд 
13.септембра 2016.гпдине. 

Статут Културнпг центра ппщтине Медвеђа дпнет је 22.02.2017.гпдине на седници 
Управнпг пдбпра. 

Врщипц дужнпсти директпра у извещтајнпм перипду пд 01.01.2017.гпдине дп 
26.05.2017.гпдине бип  је Жаркп Савићевић из Медвеђе. 

 
На функцију в.д. директпра  Културнпг центра ппщтине Медвеђа  26.маја 2017.гпдине 

Рещеоем  ппщтинскпг Већа ппщтине Медвеђа  именпван је Небпјща Јакщић из Медвеђа. 
 
Збпг дпнпщеоа нпвпг Закпна п култури 2016.гпдине и усклађиваоа са оим и збпг  

прпмене щифре претежне делатнпсти устанпве, приступилп се дпнпщеоу Пдлуке п изменама 
и дппунама Пдлуке п псниваоу КЦПМ (сагласнпст Скупщтине ппщтине дата је Рещеоем брпј 
06-25/2017-I/5 пд 19.06.2017.гпдине). 

 
Решеоем п упису у регистар Привреднпг суда у Лескпвцу брпј Фи.бр. 63/2017 пд 

26.06.2017.гпдине Културни центар ппштине Медвеђа  регистрпван је кап устанпва културе и 
званичнп је ппчеп са радпм . 

 У Привреднпм суду за претежну делатнпст устанпве уписана је шифра:  90.04 – Рад 
уметничких устанпва.  

Уписпм у судски регистар и дпбијаоем Рещеоа п регистрацији ствприли су се услпви за 
птвараое рашуна кпд Управе за трезпр, регистрацију  кпд  Централнпг регистра пбавезнпг 
спцијалнпг псигураоа, регистар измереоа нпвшаних пбавеза, регистар заппслених... 

Правилник п прганизацији и систематизацији радних места у Културнпм центру 
ппщтине Медвеђа дпнет је  на седници УП 03.08.2017.гпдине. а Пдлука п изменама и 
дппунама Правилника п прганизацији и систематизацији радних места у КЦПМ дпнета је на 
седници УП брпј 53/2017 пд 06.10.2017.гпдине а сагласнпст председника ПВПМ дпбијена је 
06.10.2017.гпднине (07 брпј 021-1/2017).  

 



 Управни пдбпр је усвпјип Финансијски план за 2017.гпдину у јулу 2017.гпдине а СП 
Медвеђа је у августу на свпјпј седници пдпбрила привремени бучет за финансираое Културнпг 
центра за 2017.гпдину, шиме су се ствприли услпви за функципнисаое Устанпве. 
 СП Медвеђа је на седници пд 22.08.2017.гпдине дпнела Пдлуку п максималнпм брпју 
заппслених на непдређенп време у систему лпкалне сампуправе ппщтине Медвеђа за 
2017.гпдину у кпјпј је предвиђенп да Културни центар мпже да има 3 заппслена радника.Пп 
дпнпщеоу пве  Пдлуке, а у складу са Правилникпм п прганизацији и систематизацији радних 
места , дана 18.09.2017.гпдине расписан је интерни кпнкурс за пппуоаваое радних места у 
Културнпм центру .Пвај кпнкурс није успеп јер није билп пријављених кандидата према 
услпвима из кпнкурса. Пвај кпнкурс је ппнищтен и расписан је други интерни кпнкурс пп 
измеоенпм превилнику п систематизацији пд 06.10.2017.гпдине. На тај нпви кпнкурс јавилп се 
двпје кандидата кпји су испуоавали услпве из кпнкурса, са кпјима је склппљен Угпвпр п раду 
01.11.2017.гпдине. Збпг исказане пптребе истпвременп је ангажпванп десетпрп радника за рад 
ван раднпг пднпса пп пснпву Угпвпра п делу. 

Пдлука п пренпсу права кпришћеоа на неппкретнпсти уписанпј у листи неппкретнпсти 
брпј 1171 К.П. Медвеђа, кат.парцеле брпј 353,354,357,359,360 и 361 у К.П. Медвеђа, Културнпм 
центру ппщтине Медвеђа, брпј 06-29/2017-III пд 10.08.2017.гпдине. 

 
Пдлука п измени и дппуни Статута Културнпг центра ппштине Медвеђа дпнещена је 

01.12.2017.гпдине на седници Управнпг пдбпра а сагласнпст Скупщтине ппщтине дата је 
Рещеоем брпј 06-61/2017-I/12 пд 25.12.2017.гпдине. 
 
ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 
 
У 2017 гпдини, Културни центар је радип без предхпднп дпнетпг Прпграма ппслпваоа и са 
привременим финасираоем. Без пбзира на пве шиоенице, трудили смп се да пбављамп 
делатнпст и спрпвпдимп активнпсти у складу са Пдлукпм п псниваоу и Статуту.  У перипду пд 
регистрације па дп усељеоа у пбјекат, пд јуна дп краја пктпбра, прганизацију ппслпваоа смп 
спрпвпдили из зграде ппщтинске управе, шестп пута пд куће. Пп усељеоу, кпнстатпвалип смп 
да немамп на распплагаоу дпвпљан брпј прпстприја, такп да смп из две канцеларије 
заппшеили са радпм. У пбејкту Културнпг центра затекли смп друга правна лица кпја пбављају 
свпју делатнпст, без правнпг пснпва: Туристишка прганизација ппщтине Медвеђа, Радип 
Медвеђа, Удружеое грађана „Елан“, Сппртски савез, Партија за демпкратскп делпваое, 
Защтитник грађана. Пбјектпм је пре нащег уселеоа управљала Ппщтинска библиптека, кпја 
такпђе кпристи вище прпстприја у згради и са кпјпм јпщ увек нисмп изврщили примппредају. 
 
За извещтајни перипд мпжемп да наведемп да се пн пднпси пре свега на перипд пд 01.11.2017 
дп 31.12.2017 гпдине јер смп у тпм перипду били усељени у пбјекат Културнпг центра.  
На ппшетку смп се сусрели са недпстаткпм пдгпварајуће ппреме (канцеларијска ппрема), грејна 
тела, пзвушеое и другп и  кпју смп ппшели да набављамп у тпм перипду.  
Тпкпм 2017 гпдине прганизпвали смп приказииваое вище филмпва ( „Зпна замфирпва“,“Бисер 
Бпјане“,  „Салазарпва псвета“, „Емпчи“, „Валеријан и царствп 1000 планета“, „ Грпзни ја-3“, 
„спајдермен-ппвратак кући“, „Аутпмпбили 3“, „Трансфпрмерси –ппследои витез“, 
„Щтрумфпви-скривенп селп“, „Лепптица и звер“ и 8Д бипскпп).  
Прганизпванп је вище ппзприщних представа („Сладплед“ глумци:  Нада Блам и Мина 
Лазаревић, „Впли ме дп краја“, глумици: Мирка Васиљевић, Иван Зекић и Немаоа Јанишић) 
У културнпм центру  је прекп лета прганизпвана излпжба „Југ Србије у Великпм рату 1914-
1918). 
Културни центар ппщтине Медвеђа је бип супрганизатпр кпнцерта „Нп смпкинг пркестра“ кпји 
се пдржап 19.09.2017 гпдине у Лескпвцу, пднпснп ппдржали смп манифестцију 
„Интернаципнални фестивал филмске режије ЛИФЕ“ у Лескпвцу. Културни центар је са свпје 
стране пбезбедип прганизпвани превпз дп Лескпвца за све заинтереспване грађане ппщтине 
Медвеђа. 
Крајем гпдине, кап щтп смп навели, билп је вище активнпсти и тп: 
-07.12.2017- прганизпвана је излпжба фптпграфија стваралаца из Медвеђе ппд називпм 
„Медвеђа 2017“ 
 



23.12.2017- веше етнп музике на кпме се представилп етнп удружеое „Мика“ из Лебана 
 
26.12.2017- ппзприщна представа „Нема раја без рпднпга краја“ у прганизацији Удружеоа 
грађана „Слпбпда“ из Медвеђе 
 
27.12.2017-прганизпвали смп манифестацију „Нпвпгпдищоа журка“ у партнерству са 
предщкплскпм устанпвпм, пснпвнпм и средопм щкплпм  
 
 28.12.2017 манифестације „Усмена традиција“ у прганизацији Туристишке прганизације 
ппщтине Медвеђа.  
 
29.12.2018- били смп дпмаћини представе „Звршак“ (глумци: Бранкп Јанкпвић и Жаркп 
Степанпв) из Крупоа 
 

Сви пви дпгађаји прганизпвани су пре свега у дпбрпј сарадои са лпкалнпм 
сампуправпм и лпкалним устанпвама пд кпјих је најзнашајнија усппстављена сарадоа са 
пснпвнпм щкплпм „Гпроа Јабланица“,  средопм технишкпм щкплпм „Никпла Тесла“, 
предщкплскпм устанпвпм „Младпст“. У мнпгим пд наведених активнпсти ушествпвала су деца и 
ушеници, кап и наставнп пспбље из пвих устанпва, на шему смп им захвални. Већина 
прганизпваних прпграм је била намеоена деци и младима.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕЩТАЈ ЗА 2017 ГПДИНУ 

 

1. ПСТВАРЕНИ ПРИХПД.......................................................................................................2.632.856,46 

2.ПСТВАРЕНИ 

РАСХПДИ..............................................................................................................................2.632.643,85 

3. ВИЩАК 

ПРИХПДА.......................................................................................................................................212,61 



Р.б. Кпнтп Расхпди и издаци прпграмске активнпсти ПЛАНИРАНП 
Измеоеним 
финансијски 
план за 2017. 

гпд. 

ПСТВАРЕНИ 
РАСХПДИ У 2017 

1. 411000 ПЛАТЕ, ДПДАЦИ И НАКНАДЕ 472.000,00 310.047,46 

2. 411111 Плате пп пснпву цене рада 472.000,00  
310.047,46 

3. 412000 СПЦИЈАЛНИ ДППРИНПСИ НА ТЕРЕТ 
ППСЛПДАВЦА 

 
85.500,00 

55.499,00 

4. 412111 Дппринпси за пензијскп и инвалидскп псигураое  
57.000,00 

37.207,00 
 

5. 412211 Дппринпси за здравственп псигураое  
25.000,00 

15.967,00 

6. 412311 Дппринпси за незаппсленпст 3.500,00  
2.325,00 

7. 421000 СТАЛНИ ТРПШКПВИ 50.000,00 22.589,45 

8. 421111 Трпшкпви платнпг прпмета 15.000,00 
 
 
 

3.322,89 
 

9. 421311 Услуге впдпвпда и канализације 
 

5.000,00 0,00 

10. 421324 Одвпз птпада 4.500,00 
 

0,00 
 
 

11. 421411 Телефпн, телекс, телефакс 5.000,00 3.427,56 

12. 421412 Интернет и сличнп 
 

7.000,00 6739,00 

13. 421414 Услуге мпбилнпг телефпна 
 

6.000,00 4000,00 

14. 421421 Ппшта 5.500,00 5.100,00 

 
15. 

421521 Осигураое заппслених у случају несреће на раду 2.000,00 0,00 

16. 422000 ТРПШКПВИ ПУТПВАОА 20.000,00 14.372,00 

17. 422111 Трпшкпви дневница на службенпм путу 1.000,00  

 
18. 

422121 Трпшкпви превпза на службенпм путу у земљи 4.000,00 0,00 

19. 422191 Превпз у јавнпм сапбраћају 7.000,00  
6,372,00 

20. 422911 Трпшкпви селидбе и превпза 8.000,00 8000,00 

21. 423000 УСЛУГЕ ПП УГПВПРУ 2.100.000,00 1.612.888,00 

22. 423131 Рачунпвпдствене услуге 40.000,00 40.000,00 

23. 423211 Услуге за израду спфтвера 80.000,00 80.000,00 

24. 423311 Услуге пбразпваоа и усавршаваоа заппслених 30.000,00 30.000,00 

25. 423591 Накнаде чланпвима управних, надзпрних пдбпра и 
кпмисија 

 
15.000,00 

24.492,00 

26. 423599 Остале стручне услуге 15.000,00 3500,00 
 

27. 423621 Угпститељске услуге 12.000,00  
12.070,00 

28. 423700 Репрезентација 8.000,00 7975,00 

29. 423911 Остале ппште услуге 1.900.000,00  
1.414.851,00 

 
 



       

П Б  Р А З Л П Ж Е О Е                                

ппзиција 411000 – плате, 412000 – спцијални дппринпси и 465000 – Пстале дптације и 

трансфери  пднпси се на плате и припадајуће дппринпсе за сатлнп заппслене за перипд 

септембар-нпвембар(децембарска плата исплаћена у јануару 2018) 

ппзиција 421000-стални трпщкпви, пднпси се на трпщкпве кпје смп имали за платнби прпмет, 

телефпне, закуп дпмена за сајт и ппщтарину. 

30. 424000 СПЕЦИЈАЛИЗПВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 200.00,00 

31. 424221 Услуге културе 200.000,00 200.000,00 

32. 425000 ТЕКУЋЕ ПППРАВКЕ И ПДРЖАВАОЕ 40.000,00 39.340,00 

33. 425119 Остале услуге и материјали за текуће ппправке 
и пдржаваое зграда 

 
20.000,00 

19.440,00 

34. 425229 Остале ппправке и пдржаваое 
административне ппреме 

 
20.000,00 

19.900,00 

35. 426000 МАТЕРИЈАЛ 110.000,00 107.261,94 

36. 426111 Канцеларијски материјал 36.000,00 
+5000,00 

Сппствени 
прихпди 

 
35.742,94 

+1.280,00 из 
сппствених  

37. 426311 Стручна литература за редпвне пптребе 
заппслених 

 
7.000,00 

4.050,00 

38. 426621 Материјали за културу 4.000,00 4000,00 

39. 426811 Хемијска средства за чишћеое 4.000,00 4000,00 

40. 426812 Инвентар за пдржаваое хигијене 5.000,00 5000,00 
 

 

41. 426913 Алати и инвентар 16.000,00 15.489,00 

42. 426919 Остали материјали за ппсебне намене 38.000,00  
37.700,00 

43. 465000 ПСТАЛЕ ДПТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ пп закпну 52.000,00 30.486,00 

44. 482000 ППРЕЗИ, ПБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И ПЕНАЛИ 20.000,00 0,00 

45. 512000 МАШИНЕ И ППРЕМА 250.000,00 239.980,00 

46. 512221 Рачунарска ппрема 68.000,00 65.940,00 

47. 512222 Штампачи 26.000,00 25.490,00 

48. 512232 Телефпни 6.000,00 4390,00 

49. 512241 Електрпнска ппрема 50.000,00 46.200,00 

50. 512251 Опрема за дпмаћинствп 100.000,00 97.960,00 
 

 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА  ИЗ БУЧЕТА ППЩТИНЕ МЕДВЕЂА 3.399.500,00  
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ СППСТВЕНИХ ПРИХПДА ПД ЗАКУПА 5,000.00  
УКУПНП ПСТВАРЕНИ ПРИХПДИ ИЗ БУЧЕТА ППЩТИНЕ МЕДВЕЂА 
781100-ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЧЕТСКИХ КПРИСНИКА НА ИСТПМ 
НИВПУ 

2.631.356,46  

УКУПНП ПСТВАРЕНИ ПРИХПДИ ИЗ СППСТВЕНИХ ПРИХПДА 
742300-СППРЕДНА ПРПДАЈА ДПБАРА И УСЛУГА КПЈЕ ВРЩЕ ДРЖАВНЕ 
НЕТРЖИЩНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

1.500,00  

УКУПНИ ПРИХПДИ 2.632.856,46  
УКУПНИ РАСХПДИ                           

2.632.643,85 
ВИЩАК ПРИХППДПВАНИХ А НЕУТРПЩЕНИХ СРЕСДСТАВА ПРЕНЕТИХ У 
2018 

             212,61 



ппзиција 422000- трпщкпви путпваоа-пднпси се на месешне карте за једнпг заппсленпг и за 

плаћаое превпза ушесницима у прпграму из Лебана за нпвпгпдищои прпграм  

ппзиција  423000 – услуге пп угпвпру: пднпси се на трпщкпве месешне накнаде за 

коигпвпдствене услуге пд 01.08-31.12.2017 гпдине, за трпщкпве набавке рашунпвпдственпг 

прпграма и пбуке за рад у тпм прпграму, за наканде за управни пдбпр, за  умрежаваое 

кпмпјутера,угпститљске услуге  и репрезентација за ушеснике у прпграмима и за накнаде за 10 

радника ангажпваних пп пснпву угпвпра п делу 

ппзиција 424000 специјализпване услуге, пднпси се на услуге у култури за плаћаое гпстујућих 

представа представа  

ппзиција 425000- текуће ппправке и пдржаваое, пднпси се на плаћаое за ппправке 

административне ппреме, пзвушеоа и санитарнпг дела 

ппзиција 426000 – материјали пднпси се на: канцеларијски материјал, струшну литературу за 

редпвне пптребе заппслених (кпнтни план, коига бучетскпг рашунпвпдства) , материјали за 

културу ( паметне кукице за излпжбе), инвентар за пдржаваое хигијене, алати и инвентар и 

пстали материјали за ппсебне намене(  набавке бпја и другпг материјала пптребнпг за уређеое 

излпжбенпг прпстпра , ситних делпва за канцеларијску ппрему, делпва и елемената за сцену и 

санитарни швпр ид.) 

ппзиција 512000 мащине и ппрема, за набавку лап-тппа неппхпднпг за рад на сцени, щтампаша, 

фикснпг телефпна, ппјашала, грејних тела, клима уређај,мердевина..) 

 
                                                                                                                        в.д. директпр 
                                                                                                                     Небпјща Јакщић 




