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УВОД
Културни центар је установа културе, у смислу Закона о култури и Статута Културног
центра, је правно лице основано ради обављања културне делатности којом се обезбеђује
остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и остваривање
другог законом утврђеног интереса у области културе, на основу акта о оснивању и то Одлуке о
оснивању Културног центра општине Медвеђа бр: 06-367/2014 - I Скупштине општине
Медвеђа од 05.05.2014. године објављене у "Службеном гласнику Града Лесковца" бр.9/2014
од 30.05. 2014. године, а у складу са законом, подзаконским актима и Статутом. Оснивањем
Установе, оснивач се стара о задовољавању потреба грађана у култури на својој територији и
уређује поједина питања од интереса за своје грађане, као и начин њиховог остваривања, у
оквиру права и обавеза утврђених Уставом и законом
Средства за финансирање и суфинансирање рада Установе, културних пројеката и
програма Установе обезбеђује оснивач, из буџета општине Медвеђа, а културни програми и
пројекти Установе финансирају се такође из прихода које Установа остварује обављањем
делатности , од накнада за услуге које пружа, продајом производа, уступањем ауторских и
сродних права, од легата, донација, спонзорстава и на други начин у складу са законом.
Делатност Установе је обављање организационих, маркетиншких, административних,
техничких и других послова неопходних за извођење културних програма, организовање
гостовања пројеката из области културе, као и припрема, продукција и интерпретација
пројеката из различитих области стваралачке, уметничке и забавне.
ОСНИВАЧКА АКТА, РЕГИСТРАЦИЈА, ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
Вршиоци дужности Управног одбора именовани су Решењем број 06-562/2016-I/14 од
13.септембра 2016.године који су вршили функцију до 22.03.2018 године. Именован је нови
састав Управног и Надзорног одбора.
Статут Културног центра општине Медвеђа донет је 22.02.2017.године на седници
Управног одбора.
Због доношења новог Закона о култури 2016.године и усклађивања са њим и због
промене шифре претежне делатности установе, приступило се доношењу Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о оснивању КЦОМ (сагласност Скупштине општине дата је Решењем број
06-25/2017-I/5 од 19.06.2017.године).
Решењем о упису у регистар Привредног суда у Лесковцу број Фи.бр. 63/2017 од
26.06.2017.године Културни центар општине Медвеђа регистрован је као установа културе и
званично је почео са радом .
У Привредном суду за претежну делатност установе уписана је шифра: 90.04 – Рад
уметничких установа.
Уписом у судски регистар и добијањем Решења о регистрацији створили су се услови за
отварање рачуна код Управе за трезор, регистрацију код Централног регистра обавезног
социјалног осигурања, регистар измерења новчаних обавеза, регистар запослених...
Правилник о организацији и систематизацији радних места у Културном центру
општине Медвеђа донет је на седници УО 03.08.2017.године. а Одлука о изменама и
допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у КЦОМ донета је на
седници УО број 53/2017 од 06.10.2017.године а сагласност председника ОВОМ добијена је
06.10.2017.годнине (07 број 021-1/2017). Ова систематизација је важила до 21.03.2018 године,
када је ступила на снагу нова систематизација усаглашена са применом новог Закона о
запосленима у јавним службама. После спроведене процедуре, од 16.08.2018 гходине
примењује се допуњен Правилник о организацији и систематизацији радних места за једно
извршилачко место: домар/мајстор одржавања. Ово радно место је упражњено до добијања
сагласности од стране Тела Владе Србије за ново запошљавање коме смо се више пута
обртаћали преко Општинске управе. Сагласност у 2018 године нисмо добили, очекујемо да исту

добијемо у 2019. години, јер је ово радно место неопходно за редовно одржавање објекта
Културног центра.
На функцију в.д. директора Културног центра општине Медвеђа 26.новембра
2017.године Решењем општинског Већа општине Медвеђа именован је Небојша Јакшић из
Медвеђа, по други пут на период од шест месеци.Функција в.д.директора покривала је
извештајни период ос 01.01.2018.год. до 26.05.2018.године.
У међувремену, у законском року,пре истека мандата в.д.директора, УО Културног
центра општине Медвеђа је расписао конкурс за избор директора. Конкурс је успешно
спроведен, за директора је Скупштина општине Медвеђа Решењем 06 број: 06-28/2018/19 од
19.06.2018 године именовала Небојшу Јакшића, архитекту из Медвеђе.

Одлука о преносу права коришћења на непокретности уписаној у листи непокретности
број 1171 К.О. Медвеђа, кат.парцеле број 353,354,357,359,360 и 361 у К.О. Медвеђа, Културном
центру општине Медвеђа, број 06-29/2017-III од 10.08.2017.године.
Одлука о измени и допуни Статута Културног центра општине Медвеђа донешена је
01.12.2017.године на седници Управног одбора а сагласност Скупштине општине дата је
Решењем број 06-61/2017-I/12 од 25.12.2017.године.
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ
По формалном усељењу, констатовалио смо да немамо на располагању довољан број
просторија, тако да смо из две канцеларије започели са радом. У објекту Културног центра
затекли смо друга правна лица која обављају своју делатност, без правног основа: Туристичка
организација општине Медвеђа, Радио Медвеђа, Удружење грађана „Елан“, Спортски савез,
Партија за демократско деловање, Заштитник грађана, ЈКП „Обнова“. Свима њима затражили
смо правни основ коришћења просторија. Објектом је пре нашег уселења управљала
Општинска библиотека, која такође користи више просторија у згради . Због реконструкције
зграде Општинске управе, део наведених корисника је исељен ради усељења Службе за
катастар и преводилачке службе при Општинској управи. Велики број корисника захтева
редовно одржавање, што за сада представља проблем јер немамо запосленог радника за
одржавање хигјене у згради и око зграде.
Од усељења у зграду уочили смо многе недостатке, кварове и оштећења у објекту.
Недостатак централног грејања, неефикасно решење за развод електричне енергије,
дотрајалост санитарија и др. Уграђен је лош квалитет материјала у разводним ормарима, што
може узроковати веће кварове на опреми како нашој тако и корисника у објекту. Термо
излоација објекта је на ниском нивуо, столарија је оштећена и незадовољавајућег је квалитета.
У позоришној сали је слабо регулисана вентилација, што за последицу има отежано
коришћење сале у летњим месецима. Кровна конструкција на више места је попустила и
прокишњава. Због наведеног приступили смо припреми пројектне документације за санацију
и адаптацију објекта. У 2018 години урадили смо Пројекат изведеног стања у објекту.
На почетку рада смо се сусрели са недостатком одговарајуће опреме (канцеларијска
опрема), грејна тела, озвучење, расвета и друго и коју смо почели да набављамо у
извештајном периоду. Најзначајнија опрема коју смо набавили је мултифункцијски штампач,
26 столица, усисивач, два рефлектора, два банера и рекламни зид. Од општинске управе смо
добили на коришћење поправљени колор штампач „плотер“ за штампање на већим
форматима.
У 2018 години на објекту Културног центра уграђен је видео надзор, којим је повећана
безбедност, у и око самог објекта.
Културни центар општине Медвеђа је ове године имао обавезу одржавања јавне
фонтане.
Културни центар општине Медвеђа је током 2018 године био организатор,
суорганизатор или домаћин многобројним култрним догађајима и манифестацијама.
Смењивале су се позоришне представе, фестивали, концерти, изложбе, трибине.

Просторије Културног центра, посебно фоаје, је мeсто многобројним дешавањима не
само из области културе већ и догађајима од јавног значаја, као што су предавања,трибине ,
скупови у организацији Општинске управе, Привредне коморе, Координационог тела и других
организација и установа.
У Културном центру су поред Општинске библиотеке „Петар Петровић-Његош“,
привремено смештени и корисници за које измирујемо обавезу за утрошену електричну
енергију и то за: „Радио Медвеђа“, СКН катастар Медвеђа, Заштитник грађана, Део општинске
управе-канцеларија преводиоца и за део Туристичке организације општине Медвеђа.
Делатност установе се финасира из буџета локалне самоуправе, док смо као установа
успели да у 2018 години добијемо средства од Министарства културе и информисања путем
конкурса за 4 пројекта.
Током 2018. године организовали смо следеће активности:
-13/14.01.2018 - Обележавање српске нове године, Концерт КУД „Јабланичко коло“ из Лебана
-17.01.2018. - Приказана два филма у биоскопу „Фердинанд“ и „Последњи Џедај“
-27.02.2018. - Почела са радом школа глуме за децу под руководством Доминика Богдановића
-01.03.2018. - Позоришна представа „Смех, смех и само смех“, Иван Бекјарев
-07.03.2018. - Вече романтичне музике у извођењу Марка Јорданова из Лебана
-21.03.2018. - Биоскоп, филмови „Пчелица Маја“ и „Лед“
-26.03.2018. - Учешће у организацији обележавања 101. Годишњице Топличког устанка
-17. 04.2018. - Позоришна представа за децу „Ђачке чаролије“ ,дечијег позоришта „Звонце“
-01.05.2018. - Организација културно-спортске манифестације у Тупалу, по пројекту „Први мај
у Тупалу“, пројекат подржан од стране Општине Медвеђа
-06.05.2018. - Почетак реализације пројекта „Ђурђевдан у Горњојабланичком крају“, пројекат
подржан од стране Министартва културе и информисања
-07-09.05.2018. - Тродневни приказ представе „Зелена трава царства мога“
-11 и 12. 05.2018. - Организација „26.фестивала гуслара Србије“
-16.05.2018. - Представа „Зелена трава царстав мога“
-17.05.2018. - Учешће на смотри дечијих аматерских позоришта у Лебану, са представом „
Зелена тртава царства мог“, где смо освојили III место
-21.05.2018. - Обележавање Дана општине,
- 21.05.2018. - Организација изложбе фотографија „3 објектива“
-24.05.2018. - У Културном центру организована манифестација „Први глас Медвеђе“ у
организацији Туристичке организације општине Медвеђа
- 28.05.2018. -Пројекција филмова „Украдена принцеза“ и „Дедпул“
-05.06.2018. - У Културном центру организована хуманитарна манифестација „Деца за децу“ у
организацији ПУ Младост

-11.06.2018. - Отворена изложба „Бечки конгрес 1815“ у организацији Аустријског културног
форума при амбасади Аустрије
-12.06.2018. - Позоришна представа за децу ,позоришта из Алексинца и промоција црногорске
дечије поезије, гости Дејан Ђоновић из Подгорице и Велимир Ралевић из Берана
-20.06.2018. - Учешће у организацији карневала који је организовала Туристичка организација
општине Медвеђа
-28.06.2018. - Ауторска изложба слика Косаре Величковић
-28.06.2018. - Почетак реализације пројекта „Јунаци гвозденог пука-100 година Србије у
1.светском рату“, пројекат подржан од стране Министартва културе и информисања ,
-24.07.2018. - Почетак организације школе фолклора у сарадњи са КУД „Разиграно коло“ и КУД“
Вез“
-25.07.2018. - Позоришна представа „Прељубници“
-05-08. 07.2018. - Учешће у снимању емисије о Медвеђи за РТВ
- 15-16.08.2018. - Наступ КУД-ова из Пољске, Црне Горе, Бугарске и Србије по пројекту „Први
међународни фестивал фолклора“ ,подржан од Општине Медвеђа
- 27.08.2018. – Концерт Ненад Милосављевић„ Галија“ на манифестцији „Културно забавно
лето“, пројекат подржан од стране Општине Медвеђа
-28.08.2018. - Изложба радова локалних уметника , на манифестцији „Културно забавно лето“,
пројекат подржан од стране Општине Медвеђа
-29.08.2018. - Концерт , Дејан Цукић, на манифестацији „Културно забавно лето“, пројекат
подржан од стране Општине Медвеђа
-30.08.2018. - Позоришна представа „Туго бошке“, на манифестцији „Културно забавно лето“,
пројекат подржан од стране Општине Медвеђа
-31.08.2018. – Концерт „Моџо рајдерс“, на манифестцији „Културно забавно лето“, пројекат
подржан од стране Општине Медвеђа
-07.09.2018. - Концерт камерног оркестра „Аморозо“ и солисте Јована Богосављевића,
„4 годишња доба“ А. Вивалди, по пројекту „Уметничка музика на југу-Медвеђа-сезона 2018“,
пројекат подржан од стране Министарва културе и информисања
-11.09.2018. - Изложба „Рингштрасе“ у сарадњи са Аустријским културним форумом
-11.09.2018. - Концерт „Либеро“, по пројекту „Уметничка музика на југу-Медвеђа-сезона 2018“,
пројекат подржан од стране Министарва културе и информисања
-17.09.2018. - Учешће у организацији обележавања 100 година од пробоја солунског фронта
-20.09.2018. - Започете ликовне радионице са ученицима основних школа по пројекту „Нове
наде за Медвеђу“, пројекат подржан од Министарства културе и информисања
-20-21.09.2018. - Организоване интерактивне сценске радионице са ученицима у школама у
Бучумету, Лецу, Тулару, Тупалу и Сијаринској Бањи, „Нове наде за Медвеђу“, пројекат подржан
од Министарства културе и информисања

-24,25 и 26.09.2018. - Изложба ликовних радова ОШ „Горња Јабланица“, презентација
дигиталног часописа и обележавање Дана школе
-Од 25.09.2018. до 06.12.2018. - Сценске пробе за позоришну представу „Јунаци гвозденог пука“
по пројекту одобреном од стране Министарства културе и информисања
-02.10.2018. - Организована велика сценска радионица за ученике школа из Медвеђе,
Бучумета, Сијаринске Бање, Леца , Тупала, Тулара и ПУ „Младост“ и заједничка ликовна
радионица на платоу испред Културног центра у оквиру пројекта „Нове наде за Медвеђу“
-09.10.2018. - Концерт састава „Трио грациозо“ два сопрана и клавир, по пројекту „Уметничка
музика на југу-Медвеђа-сезона 2018“, пројекат подржан од стране Министарва културе и
информисања
-16.10.2018. - Концерт састава „Арс футура“ , три хармонике, по пројекту „Уметничка музика на
југу-Медвеђа-сезона 2018“, пројекат подржан од стране Министарва културе и информисања
-23.10.2018. - Концерт дечијег градског оркестра „Звездице“, по пројекту „Уметничка музика на
југу-Медвеђа-сезона 2018“, пројекат подржан од стране Министарва културе и информисања
-30.10.2018. - Завршни свечани концерт камерног оркестра „Аморозо“ са солистима, по
пројекту „Уметничка музика на југу-Медвеђа-сезона 2018“, пројекат подржан од стране
Министарва културе и информисања
-02.11.2018. - Изложба радова , промоција двојезичног каталога дечијих ликовних радова и
уручење награда за најбоље радове по пројекту „Нове наде за Медвеђу“ подржаног од
Министарства културе и информисања
-23.11.2018. - У сарадњи са општинском библиотеком организовано предавањње историчара
Немање Јовића на тему обележавања 100 година од победе у Првом светском рату
-27.11.2018. - Две пројекције филма „Јужни ветар“
-01.12.2018. - У сарадњи са општинском библиотеком организовано предавање из области
историје у оквиру обележавања 100 година од победе у Првом светском рату и стварања
Југославије.
- 14.12.2018. – У продукцији КЦ Медвеђа одржана премијера мултимедијалне позоришне
представе ''Јунаци гвозденог пука'' .Пројекат суфинансирало Министарство културе и
информисања,
-25.12.2018. – Подела новогодишњих пакетића за децу запослених у руднику Леце,
-26.12.2018. – Новогодишњи концерт музичке школе ''Станислав Бинички'' из Лесковца,
27.12.2018. – У Лебану одржана мултимедијална позоришна представа ''Јунаци гвозденог пука''
27.12.2018- У КЦ Медвеђа, мађионичар Боле Бркљач извео своју мађионичарску представу за
ученике основне школе,
27.12.2018- У вечерњим сатима Туристичка организација општине Медвеђа представила свој
пројекат '' Усмена традиција''.
Сви ови догађаји организовани су пре свега у доброј сарадњи са локалном
самоуправом и локалним установама од којих је најзначајнија успостављена сарадња са
основном школом „Горња Јабланица“, средњом техничком школом „Никола Тесла“,

предшколском установом „Младост“, основним школама: „Радован Ковачевић“ у Лецу,
„Партизански дом“ у Бучумету, „Сијаринска Бања“ у Сијаринској Бањи, „Зејнел Хајдини“ у
Тупалу, „Владимир Букилић“ у Тулару као и са општинском библиотеком“Петар ПетровићЊегош“. У многим од наведених активности учествовала су деца и ученици, као и наставно
особље из ових установа, на чему смо им захвални. Већина организованих програм је била
намењена деци и младима.
Нарочито смо поносни на позоришне представе у сопственој продукцији: „Зелена трава
царства мог“ и „Јунаци Гвозденог пука“. На 38. међуокружној смотри аматерских позоришта у
Лебану представа дечије сцене Културног центра Медвеђе „Зелена трава царства мог“ освојила
је треће место, док је представа „Јунаци гвозденог пука“ подржана од стране Министарства
културе.
У 2018 години, током реализовања програмских активности и пројеката успоставили
смо сарадњу са КУД „Разиграно коло“, односно КУД „ВЕЗ“, Удружењем гуслара „Горња
Јабланица“, Музичком школом „Станислав Бинички“, Туристичком организацијом општине
Медвеђа, различитим музичким и вокалниом саставима, уметницима...
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018

Приходи:
РБ
1.

2.
3.

Врста прихода
742372-Приходи индиректних корисника буџета
локалне самоуправе који се остварују додатним
активностима
781111-Трансфери између буџетских корисника
на истом нивоу
УКУПНО:

План прихода

Остварени приход

50.000,00

48.029,63

18.147.800,00

16.010.078,30

18.197.800,00
16.058.107,93
Образложење прихода:
-742372- Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују
додатним активностима су сопствени приходи остварени од продаје карата за приказ филмова
по основу уговора о заједничком приказивању филмова са дистрибутером „МОБИЛ 3Д
СИНЕМА“ Београд, на основу кога Културном центру припада 20% од нето прихода, као и
приход који остварујемо за издавање сале у закуп.
-781111- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу- су приходи из буџета
општине Медвеђа у оквиру којих су и средства од Министарства културе и информисања у
износу од 1.550.000,00 за 4 пројекта добијена по конкурсу.

Расходи:
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1: ФУНКЦИОНИСАЊЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Врста расхода
411111-Плате по основу цене рада
412111-Допринос за ПИО
412211-Допринос за здравствено
осигурање
412311-Допринос за незапосленост
421111-Трошкови платног промета
421211-Услуге за електричну енергију
421311-Водовод и канализација

План расхода
3.044.000,00
371.000,00
160.000,00

Остварени расход
2.513.638,03
301.644,00
129.456,00

25.000,00
45.000,00
1.600.000,00
50.000,00

18.853,00
25.341,08
1.315.040,11
0,00

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

421324-Одвоз отпада
421411-Телефон
421412-Интернет и сл.
421414-Услуга мобил. телефона
421421-Пошта
421521-Осигурање запослених
422391-Превоз средствима јавног
превоза
423212-Услуге за одржавање софтвера
423311-Услуге образовања и
усавршавања запос.
423432-Објављивање тендера и
инфо.огласа
423591-Накнаде члановима УО и НО
423599-Остале стручне услуге
423911-Остале опште услуге
425119-Ост.услуге и мат. за тек.поправке и

50.000,00
60.000,00
10.000,00
36.000,00
6.000,00
50.000,00
40.000,00

0,00
36.706,19
6.319,00
30.794,62
4.890,00
20.049,00
37.404,00

20.000,00
30.000,00

0,00
0,00

30.000,00

18.816,00

160.000,00
1.015.000,00
4.450.000,00
200.000,00

154.889,86
1.014.576,09
4.426.726,00
143.461,00

одржава.зграда

22. 425229-Остале поправке и одржавањ.
50.000,00
20.160,00
адм.опреме
23. 426111-Канцеларијски материјал
80.000,00
76.269,82
24. 426311-Стручна литер. за редовне
20.000,00
19.910,00
пот.запослених
25. 426811-Хемијска средства за чишћење
50.000,00
32.120,00
26. 426812-Инвентар за одржавање
5.000,00
4.710,00
хигијене
27. 426913-Алат и инвентар
5.000,00
3.730,00
28. 426919-Остали материјали за посебне
120.000,00
116.493,60
намене
29. 465112-Остале текуће донације по
231.000,00
186.774,88
закону
30. 482251-Судске таксе
10.000,00
6.715,00
31. 483111-Новчане казне и пенали по
25.000,00
0,00
решењу судова
32. 511451-Пројектна документација
1.000.000,00
492.000,00
33. 512211-Намештај
100.000,00
97.070,40
34. 512222-Штампачи
150.000,00
144.700,00
35. 512241-Електронска опрема
420.000,00
394.873,45
36. 512251-Опрема за домаћинство
25.000,00
20.000,00
37. 512631-Опрема за културу
100.000,00
99.600,00
38. УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1.
13.793.000,00
11.913.730,73
Опис: плате запослених и ангажованих, расходи за сталне трошкове комуникација, превоза,
материјала за одржавање и поправку зграде и опреме, опрема за рад, све неопходне
активности и набавке за основну делатност за 2018. год.
Образложење:
На групи конта 411 и 412-плате и доприноси- износ плата запослених (два радника и директор)
за 12 месеци.
421111-трошкови платног промета-представља годишу накнаду Управи за трезор за
одржавање рачуна и провизију на банкарске тзрансакције
421211-услуге за електрични енергију - представља планирани расход по основу утрошка
електричне енергије у згради Културног центра и за рад фонтане
421324-водовод и канализација-нисмо имали трошкове у 2018
421411-одвоз отпада-нисмо имали трошкове у 2018
421411-Телефон-трошкови за фиксни телефон

421412-Интернет и сл.-годишња претплата за интернет домен
421414-Услуга мобил. Телефона-део трошкова за мобилне телефоне запослених
421421-Пошта- маркице за службену пошту
421521-Осигурање запослених- за осигурање запослених од повреда на раду по Колективном
уговору за запослене у култури
422391-превоз средствима јавног превоза- за надокнаду трошкова превоза запослених у
оквиру редовног рада за долазак и одлазак са посла из места пребивалишта.
423212-услуге за одржавање софтвера- нисмо имали трошкове
423311-Услуге образовања и усавршавања запослених-нисмо имали трошкове
423432-Објављивање тендера и инфо.огласа- оглашавање конкурса за избор директора
423591-накнаде члановима Управног и Надзорног одбора- накнаде за редовне седнице
члановима УО и НО са обрачунатим припадајућим порезима.
423599-остале стручне услуге- за потребе услуга за привремене и повремене послове, за
додатно ангажовање и због повећаног обима посла
423911-остале опште услуге- за услугу годишњег сервисирања ватрогасне опреме и за накнаду
по основу уговора о делу, због указане потребе за додатно ангажовање осам лица.
425119-опште услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда-за поправку врата,
прозора, брава, текуће поправке санитарног чвора, текуће поправке сцене ,сале, фонтане, и
других ситних поправки
425229-остале поправке и одржавање административне опреме-за поправку административне
опреме коју користимо, допуну тонера
426111-канцеларијски материјал- за набавку канцеларијског материјала(папир, фасцикле,
регистратори, коверте, фолије и др.) .
426311- стручна литература за редовне потребе запослених- набавка базе прописа за успешан
и законит рад установе
426811- хемијска средства за чишћење- за набавку средстава за одржавање објекта и фонтане
426812- инвентар за одржавање хигијене- за набавку инвентара за хигијену(метла, зогер,
лопате...)
426913- алати и инвентар-набавка текућег инвентара за основни рад као и алата за ситне
поравке
426919-остали материјали за посебне намене- за набавку материјала потребних за израду
обележивача у изложбеном делу хола,за холшрафе, сијалице, браве, за шпер полче и друге
материјале које ћемо користити за уређење простора.
465112 – остале текуће дотације по закону- по основу умањења плата од 10% за износе веће
од 25.000,00 динара
512211-намештај- за набавку столица потребних за организовање приредби у фоајеу и за
једну огласну таблу са заштитом .
512222 – штампачи-за набавку мултифункционалног апарата.
512241- електронска опрема-за набавку и уградњу видео надзора
512251-опрема за домаћинство- набавка професионалног усисивача за поспремање
биоскопске сале.
512631-опрема за културу- за набавку два рефлектора за осветљење на сцени

АКТИВНОСТ 2- ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Врста расхода
422111-Трошкови дневница за
службени пут
422911-Трошкови селидбе и превоза
423321-Котизација за семинаре
423599-Остале стручне услуге
423621-Угоститељске услуге
423711-Репрезентација
423712-Поклони
423911-Остале опште услуге
424221-Услуге културе

План расхода
5.000,00
50.000,00
20.000,00
100.000,00
41.000,00
31.000,00
20.000,00
50.000,00
1.017.800,00

Остварени расход
4.207,00
9.500,00
0,00
86.000,00
40.902,00
22.748,00
18.800,00
12.016,00
1.006.882,00

10. 424351-Остале медицинске услуге

20.000,00

0,00

11. 426111-Канцеларијски материјал
50.000,00
39.350,00
12. 426621-Материјал за културу
50.000,00
47.997,50
13. 426919-Остали материјали за посебне
50.000,00
49.245,00
намене
14. УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2
1.504.800,00
1.337.647,50
ОПИС: Трошкови за организацију програмских активности активности описаних у Програму
пословања, материјали и услуге неопходни за организацију изложби, радионица, представа,
биоскопа, школа фолклора и глуме, обележавање важних догађаја и јубилеја и др.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
-422111-трошкови дневница на службеном путу се односе за накнаду дневница руководиоца и
запослених на службеном путу за путовања у земљи.
-422911-трошкови селидбе и превоза за плаћање превоза гостима,учесницима у програмима
који не наплаћују друге трошкове
-423321-котизација за семинаре- нисмо имали учешће на семинаре или друге скупове таквог
карактера
-423599-остале стручне услуге за ангажовање професионалног лица за организовање дечије
драмске секције као и за друге неопходне трошкове за позоришне представе
-423621-угоститељске услуге- за госте и учеснике у програмима или манифефстацијама.
-423711-репрезентација- приликом организовања различитих изложби или других догађаја
приређивано је послужење, коктел и сл.
-423712-поклони- приликом организовања догађаја у уметничком стваралаштву обезбеђени су
скромни и прикладни поклоне за учеснике
-423911-остале опште услуге- за манифестације из активности 2 које се организују на
отвореном, потребно је обезбедити професионално обезбеђење
-424221-услуге културе-за ангажовање професионалних или аматерских позоришта, бендова,
музичких група, глумаца и других професионалних уметника за манифестације и учешћа у
продукцији за филм „Чарапе Краља Петра“
-424351-остале медицинске услуге- за манифестације из активности 2 које се организују на
отвореном, потребно је обезбедити присуство медицинске екипе у складу са Законом о јавном
окупљању-за 2018 годину Дом здравља нам није наплаћивао ову услугу
-426111-канцеларијски материјал- за набавку тонера, папира и другог материјала за
организацију изложби, за израду флајера са програмом, постера за најаву догађаја и др.
-426621-материјали за културу- за материјала за културу –шина и сајли за постављање слика,
сијалица за сцену,рамова за слике, и др.
-426919-остали материјали за посебне намене- то су остали материјали који су се користили за
организацију догађаја(шпер-плоча, стиропор, медијапан, оплемењена иверица, картон,
лесонит и др.)
ПРОЈЕКАТ П1- КУЛТУРНО ЗАБАВНО ЛЕТО
РБ Врста расхода
План расхода
Остварени расход
1. 422911-Трошкови селидбе и превоза
50.000,00
50.000,00
2. 423621-Угоститељске услуге
70.000,00
69.000,00
3. 423711-Репрезентација
10.000,00
9.980,00
4. 423911-Остале опште услуге
50.000,00
49.964,00
5. 424221-Услуге културе
300.000,00
300.000,00
6. 424351-Остале медицинске услуге
20.000,00
0,00
7. Укупно за П1
500.000,00
478.944,00
ОПИС: Вишедневна манифестација коју су чиниле изложба и концерти поп и рок музике, уз
учествовање позоришта. Пројекат се реализовао кроз више манифестација крајем августа
месеца 2018. год. у Медвеђи.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Позиција 422911–трошкови превоза- односи се на трошкове превоза учесника у
активностима, догађајима, манифестацијама.

Позиција 423621-Угоститељске услуге- за трошкове хране за учеснике у активностима,
догађајима, манифестацијама.
Позиција 423711-Репрезентација- односи се на пригодна послужења у Дому културе
приликом реализације пројекта.
Позиција 423911-Остале опште услуге- се односи на трошкове ангажовања
професионалног обезбеђења за најмање шест манифестација на отвореном, што је у складу са
Законом о јавном окупљању као и на друге услуге за организацију концерата и предтаве.
Позиција 424221-Услуге у култури- за плаћање извођачима у пројекту (Поп-рок групе,
бендови, позоришта)
Позиција 424351-остале медицинске услуге- за манифестације из активности 2 које се
организују на отвореном, потребно је обезбедити присуство медицинске екипе у складу са
Законом о јавном окупљању-за 2018 годину Дом здравља нам није наплаћивао ову услугу
ПРОЈЕКАТ П2 –МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА
Врста расхода
План расхода
Остварени расход
423621-Угоститељске услуге
200.000,00
199.950,00
423911-Остале опште услуге
30.000,00
30.000,00
424221-Услуге културе
250.000,00
250.000,00
424351-Остале медицинске услуге
20.000,00
0,00
Укупно за П2
500.000,00
479.950,00
ОПИС: Дводневна манифестација која је се организована у првој половини августа 2018
године . Учествовала су фолклорна друштва из Бугарске, Пољске,Црне Горе а из Србије КУД из
Ћићевца, Ражња, Грачанице и Медвеђе. Учествовало је око 400 чланова из свих друштава.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Позиција 423621–Угоститељске услуге- подразумева трошкове исхране за све чланове
КУД-ова који учествују на манифестацији ( за већину је организовано по 2 оброка)
Позиција 423911-Остале опште услуге- се односи на трошкове ангажовања
професионалних менаџера за ангажовање и комуникацију са иностраним друштвима.
Позиција 424221-Услуге у култури- за плаћање трошкова ангажовања КУД-ова
(смештај) , ангажовање трубача и израде рекламног транспарента.
Позиција 424351-остале медицинске услуге- за манифестације из активности 2 које се
организују на отвореном, потребно је обезбедити присуство медицинске екипе у складу са
Законом о јавном окупљању-за 2018 годину Дом здравља нам није наплаћивао ову услугу.
РБ
1.
2.
3.
4.
5.

ПРОЈЕКАТ П3- ПРВИ МАЈ У ТУПАЛУ
РБ Врста расхода
План расхода
Остварени расход
1. 421626-Закуп опреме за културу
78.000,00
78.000,00
2. 423621-Угоститељске услуге
207.000,00
206.400,00
3. 423911-Остале опште услуге
12.000,00
12.000,00
4. 424351-Остале медицинске услуге
3.000,00
0,00
5. УКУПНО ЗА П3
300.000,00
296.400,00
ОПИС: Традиционална манифестација коју организује албанска заједница у општини Медвеђа у
селу Тупале сваког 1.маја, а коју је Културни центар преузео од Туристичке организације
општине Медвеђа
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
-421626- Закуп опреме за закуп бине и адекватног озвучења
-423621-угоститељске услуге- за храну и пиће за госте и учеснике у програму
-423911-остале опште услуге- за манифестације које се организују на отвореном,
потребно је обезбедити професионално обезбеђење у складу са Законом о јавном окупљању.
-424351-остале медицинске услуге- за манифестације из активности 2 које се
организују на отвореном, потребно је обезбедити присуство медицинске екипе у складу са
Законом о јавном окупљању-за 2018 годину Дом здравља нам није наплаћивао ову услугу.

ПРОЈЕКАТ П4- ЈУНАЦИ ГВОЗДЕНОГ ПУКА –ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 100 ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ
СРБИЈЕ У 1.СВ.РАТУ
РБ Врста расхода
План расхода
Остварени расход
1. 424221-Услуге културе
200.000,00
200.000,00
2. УКУПНО ЗА П4
200.000,00
200.000,00
ОПИС: Пројекат „Јунаци гвозденог пука - Обележавање 100 година од победе Србије у
Првом светском рату“ је подржан од стране Министарства културе и информисања и
представља позоришну представу у продукцији Културног центра. Пројекат је реализован у
периоду јун-новембар 2018.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
-424221-специјализоване услуге у култури- За сценарио, режију, сценографију,
костимографију и за извођење представе по тексту Доминика Богдановића
ПРОЈЕКАТ П5-УМЕТНИЧКА МУЗИКА НА ЈУГУ –МЕДВЕЂА-СЕЗОНА 2018
РБ Врста расхода
План расхода
Остварени расход
1. 421626-Закуп опреме за културу
128.000,00
128.000,00
2. 424221-Услуге културе
672.000,00
672.000,00
3. УКУПНО ЗА П5
800.000,00
800.000,00
ОПИС: Пројекат-„Уметничка музика на југу-Медвеђа -сезона 2018“ је подржан од стране
Министарства културе и информисања. Пројектом је организована концертна сезона
уметничке музике у оквиру које су се публици у Медвеђи представилии извођачи кроз 6
концерата у септембру и октобру 2018.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
-421626- Закуп опреме- за закуп специјализоване опреме која је потребна оркестрима
за наступ.
-424221- Специјализоване услуге у култури - за уговор о ауторском хонорару са
солистом и за организацију 6 концерата уметничке музике.( солисти: проф.др. Јован
Богосављевић, Нада Јовановић, Биљана Миљковић, камерни оркестар „Аморозо“, „Трио
Грациозо“, „Арс футура“, Градски дечији хор „Звездице“, вокална група „Либеро“.
ПРОЈЕКАТ П6- НОВЕ НАДЕ ЗА МЕДВЕЂУ
РБ Врста расхода
План расхода
Остварени расход
1. 422911-Трошкови селидбе и превоза
30.000,00
30.000,00
2. 423419-Остале услуге штампе
20.000,00
20.000,00
3. 423712-Поклони
20.000,00
20.000,00
4. 424221-Услуге културе
80.000,00
80.000,00
5. 426621-Материјал за културу
100.000,00
100.000,00
6. Укупно за П6
250.000,00
250.000,00
ОПИС: Пројекат „Нове наде за Медвеђу“ је подржан од стране Министарства културе и
информисања. У оквиру пројекта су организоване ликовне и интерактивне сценске радионице
за децу са подручија општине Медвеђа у школама у Бучумету, Лецу, Тупалу, Сијаринској Бањи
и Тулару. Организована је и заједничка радионица за децу са села и децу из Медвеђе на
платоу исоред Културног центра. Од најбољих радова организован је изложба.Пројекат је
реализован у септембру и октобру.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
-422911- Трошкови превоза- за превоз деце из сеоских школа на централну радионицу
у Медвеђи .
-423419-Остале услуге штампања- за израду каталога најбољих радова
-423712-поклони- најбољим учесницима на радионицама урученису пригодни поклони
-424221-Специјализоване услуге у култури- за ангажовање професора ликовног и
ангажовање интерактивне позоришне представе (глумац Гиле Бранковић са сарадницима из
Лесковца)
-426621-Материјали за културу- за набавку штафелаја, платна,уљаних боја,серпентина,
кичица,, блокова, бојица и другог материјала за ликовне радионице .

