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У 2016. ГОДИНИ ИЗДВАЈАМО:
•

Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. децембра 2014. године, на
основу чл. 1 и 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91,
71/94, 79/05-др. закон, 81/05-др. закон и 83/05-испр. др. закона), чл. 22. и 23. став
1. и члана 26. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.72/09), чл. 12 став 1.
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
донела је Одлуку о оснивању Установе културе „Вук Стефановић Караџић“, број
6-1383/14-С (објављена у „Службеном листу града Београда“, бр. 97/14) ради
обављања делатности у области културе од значаја за град Београд;

•

Оснивање Установе културе „Вук Стефановић Караџић“ уписано је у судски
регистар Привредног суда у Београду Решењем број 2 Фи 129/15 дана
16.03.2015. године;

•

У складу са чланом 4. Одлуке о оснивању број 6-1383/14-С оснивачки улог
оснивача чини неновчани улог – канцеларијски намештај и опрема у вредности
од 500.000,00 динара;

•

Број запослених у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ на крају 2016.
године износи:
 на одређено време (в.д. директора) ………………....………………………………. 1
 на неодређено време ………………………………………………………………………….. 3

•

Да би УК Вук могао да обавља делатност због које је и основан, ангажовано је
више лица по уговору о делу и по основу привремених и повремених послова
преко студентске задруге.
Њихов број и структура на дан 31.12.2016. године био је следећи:
 ангажовани по основу уговора о делу …………...................................... 12
 разводници (студентска задруга)........................................................
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I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7)
Установа културе „Вук Стефановић Караџић“ је у 2016. години остварила укупне приходе
и примања у износу од 48.002.180,99 динара.
СТРУКТУРА ПРИХОДА
(према извору финансирања)
Средства из буџета Града
Сопствени приходи и примања
УКУПНО

ИЗНОС

% УЧЕШЋЕ

35.308.600,73
12.693.580,26
48.002.180,99

73,56
26,44
100,00

Структура прихода према извору финансирања

26,44%

Буџет града
73,56%

Сопствени приходи

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
УК Вук је у току 2016. године остварио укупне приходе из буџета Града у износу од
35.308.600,73 динара, односно 73,56% укупних прихода и примања.
СТРУКТУРА ПРИХОДА
Зараде
Доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (бус плус)
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге – услуге културе
Програми
Манифестације (Трг бајки)
Програми-Министарство културе (Илузије)
Текуће поправке и одржавање
Остале текуће дотације и трансфери
Нефинансијска имовина
УКУПНО

ИЗНОС
3.141.456,00
562.320,00
64.479,99
13.048.551,12
3.420.439,94
3.715.490,08
8.000.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
382.860,00
424.728,00
248.275,60
35.308.600,73

% УЧЕШЋЕ

8,90
1,60
0,18
36,96
9,69
10,52
22,66
3,68
2,83
1,08
1,20
0,70
100,00
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Структура прихода из буџета Града
Зараде
2,83%

1,08%

1,20%
0,70%

3,68%
8,90%

Доприноси на терет послодавца
1,60%
0,18%

Накнаде у натури (бус плус)
Стални трошкови
Услуге по уговору
Услуге културе

22,66%

Програми
36,96%

Манифестације (Трг бајки)
Програми-Министарство културе
(Илузије)
Текуће поправке и одржавање

10,52%
9,69%

Остале текуће дотације и трансфери
Нефинансијска имовина

Оставарена примања из буџета Града намењена су расходима за:
-

-

-

запослене а односе се на плате запослених, доприносе на терет послодавца и
на трошкове превоза за долазак и одлазак с посла (бус плус);
сталне трошкове који се односе на трошкове платног промета, електричне
енергије, грејања, воде, изношења смећа, заштиту имовине, чишћење објекта,
трошкове фиксних телефона и интернета и трошкове закупа магацинског
простора;
услуге по уговору који се односе на рачуноводствене услуге (књиговодствена
агенција), накнаде по основу уговора о делу и ауторске хонораре за лица
ангажована за обављање стучних и осталих општих послова а све у сврху
редовног обављања делатности;
услуге културе који се односе на накнаде по основу уговора о делу за лица
ангажована за обављање послова везаних за организацију и реализацију
програмских садржаја;
програме који се односе на продукцију позоришних представа, огранизацију и
реализацију фестивала Београдски фестивал савремене руске драматургије и
Јунски рок и манифестације Игранка код Вука,
манифестацију Трг бајки која се одржава у оквиру градске манифестације
Београдска зима;
4

Годишњи финансијски извештај Установе културе „Вук Стефановић Караџић“ за 2016. годину

-

програме – Министарство културе а односи се на средстава чији трансфер од
Министарства културе Републике Србије врши Секретаријат за културу и
намењена су продукцији позоришне представе Илузије;
текуће поправке и одржавање који се односе на средства за неопходне
зидарске радове и столарске радове за премештање портирнице/обезбеђења;
остале тркуће дотације и трансфере а одосе се на средства по основу
привременог умањења основица за обрачун зарада која се враћају у буџет
Републике;
нефинансијску имовину а односе се на набавку једног рачунара и монитора и
набавку камера за видео надзор.

2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
УК Вук је у току 2016. године остварио укупне сопствене приходе и примања у износу од
12.693.580,26 динара. Учешће сопствених прихода у укупним приходима износио је
26,44%.
СТРУКТУРА ПРИХОДА
Приходи позоришта (улазнице за позориште, концерте, орг.др.програма)
Манифестације
Приход од Школе музичког театра
Приходи од давања у закуп (дугорочни)
Приходи од давања у закуп (једнократни)
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
УКУПНО

% УЧЕШЋЕ
ИЗНОС
4.581.750,45
36,10
1.755.000,00
13,83
330.446,67
2,60
2.717.299,81
21,41
979.083,33
7,71
2.330.000,00
18,35
12.693.580,26
100,00

Структура сопствених прихода и примања
Приходи позоришта (улазнице за
позориште, концерте, орг.др.програма)
18,35%

Манифестације
36,10%

Приход од Школе музичког театра

7,71%
Приходи од давања у закуп (дугорочни)
Приходи од давања у закуп (једнократни)

21,41%
13,83%

Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица

2,60%
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Сопствене приходе и примања чине:
- приходи позоришта који су остварени продајом улазница за позоришне
представе и концерте, од гостовања позоришних представа у земљи и
иностранству, као и приходи од организације других програма (Звездариште);
- приходи од манифестација остварени по основу организације и реализације
манифестација Трг бајки, Улица отвореног срца и Православна нова година;
- приходи од Школе музичког театра Булевар 77 остварени су наплатом
чланарине од полазника;
- приходи од давања у закуп (дугорочног) остварени од давања у закуп
простора у фоајеу испред велике сале (закупац СУР Култ клуб) и простора у
подруму зграде (закупац СУР Mood са којим је раскинута сарадња по истеку
уговора 30.04.2016.);
- приходи од давања у закуп (једнократни) остварени од давања у закуп сала за
одржавање програма у огранизацији закупаца;
- текући добровољни трансфери од физичких и правних лица примљени од
домаћих правних лица за побољшање услова рада и помоћ за набавку гуменог
пода, донација за покривање трошкова смештаја гостујуће екипе из Русије на
Београдском фестивалу савремене руске драматургије, донација за
опремање позоришне представе Меница без покрићаи донација за
реализацију пројекта Негујмо српски језик и Наше благо.
Детаљан преглед прихода и примања по контима:
1.

791100

2.

742141

742142

744141

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Зараде
Доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (бус плус)
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге – услуге културе
Програми
Манифестације (Трг бајки)
Програми-Министарство културе (Илузије)
Текуће поправке и одржавање
Остале текуће дотације и трансфери
Нефинансијска имовина
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Приходи од продаје услуга
Приходи позоришта (улазнице за позориште, концерте,
орг.др.програма)
Манифестације
Приход од Школе музичког театра
Приходи од давања у закуп
Дугорочни закуп
Издавање сала
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
Донације
ПРИХОДИ

35.308.600,73

3.141.456,00
562.320,00
64.479,99
13.048.551,12
3.420.439,94
3.715.490,08
8.000.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
382.860,00
424.728,00
248.275,60
12.693.580,26

6.667.197,12
4.581.750,45
1.755.000,00
330.446,67
3.696.383,14
2.717.299,81
979.083,33
2.330.000,00
2.330.000,00
48.002.180,99
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II ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класе 4 и 5)
Укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Установе културе „Вук
Стефановић Караџић“ у 2016. години (класе 4 и 5) износили су 47.897.626,06 динара.
СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Текући расходи (класа 4)
Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)
УКУПНО

ИЗНОС
47.219.698,84
677.927,22
47.897.626,06

% УЧЕШЋЕ
98,58
1,42
100,00

Расходи и издаци
1,42%

Текући расходи (класа 4)
Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)
98,58%

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину финансирани су средстава буџета
Града и сопствених прихода и примања и то:
ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Буџет Града
Сопствени приходи и примања
УКУПНО

ИЗНОС
35.308.600,73
12.589.025,33
47.897.626,06

% УЧЕШЋЕ
73,72
26,28
100,00

Финансирање расхода и издатака

Буџет Града

26,28%
73,72%

Сопствени приходи и примања
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Детаљан преглед расхода и издатака по контима:
ек. клас.

РАСХОДИ

БУЏЕТ

411100
412100
412200
412300
413151
415112

Зараде и додаци
Доприноси за ПИО
Доприноси за здравство
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури (бус плус)
Трошкови превоза на посао и са
посла

421100

Трошкови платног промета и банкарских
услуга

421200
421300
421400
421619
422392
422911
423100
423321
423400
423500
423612
423700
423900
424200
425100
425200
426100
426300
426600
426800
426900
465112
482100

Трошкови енергетских услуга
Трошкови комуналних услуга
Услуге комуникација
Трошкови закупа магацина
Такси превоз
Трошкови превоза
Административне услуге
Котизације за семинаре
Услуге информисања
Стручне услуге
Хемијско чишћење
Репрезентација
Остале опште услуге

Услуге образовања, културе и спорта
Текуће поправке иодржавање зграда
Текуће поправке и одржавање опреме

Административни материјал
Материјал за образ. и усавр.
запослених
Материјал за образовање, културу и
спорт

Материјал за домаћинство и угоститељство

Материјал за посебне намене
Остале текуће дотације и трансфери
Остали порези

УКУПНО

ек. клас.
512200
512600

ИЗДАЦИ

3.141.456,00
376.976,00
161.783,00
23.561,00
64.479,99

0,00

120.671,58

120.671,58

59.444,82
8.397.790,82
4.117.331,84
305.983,64
168.000,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
1.360.764,47
0,00
0,00
2.999.675,47
12.715.490,08
382.860,00
0,00
0,00

49.673,38
0,00
8.017,70
347.005,62
0,00
18.700,00
88.583,00
0,00
6.960,00
457.942,61
189.873,42
21.590,00
67.744,60
532.216,50
8.226.006,07
136.000,00
21.850,00
23.509,40

109.118,20
8.397.790,82
4.125.349,54
652.989,26
168.000,00
18.700,00
88.583,00
360.000,00
6.960,00
457.942,61
1.550.637,89
21.590,00
67.744,60
3.531.891,97
20.941.496,15
518.860,00
21.850,00
23.509,40

0,00

100.437,50

100.437,50

0,00
0,00
0,00
424.728,00
0,00
35.060.325,13

1.170.890,76
14.640,00
530.903,31
0,00
26.158,26
12.159.373,71

1.170.890,76
14.640,00
530.903,31
424.728,00
26.158,26
47.219.698,84

248.275,60

Опрема за образовање, науку, културу и
спорт

УКУПНО
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

УКУПНО

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.141.456,00
376.976,00
161.783,00
23.561,00
64.479,99

БУЏЕТ

Административна опрема

СОПСТВЕНИ
ИЗВОРИ

СОПСТВЕНИ
ИЗВОРИ

УКУПНО

51.131,88

299.407,48

0,00
248.275,60

378.519,74
429.651,62

378.519,74
677.927,22

35.308.600,73

12.589.025,33

47.897.626,06
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