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ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ТЕАТРА ВУК ЗА 2019. ГОДИНУ

У 2019. години издвајамо:
 укупни приходи и примања у 2019. години увећани су у односу на 2018.
годину за 7,43%
 приходи из буџета у односу на 2018. годину увећани су за 1,27%
 сопствени приходи и примањау односу на 2018. годину увећани су
29,67% односно скоро за трећину
 учешће прихода из буџета града у укупним приходима износи 73,81%
 учешће сопствених прихода у укупним приходима износи 26,19%
 расходи за запослене чине 12,18% укупних расхода и издатака
 стални трошкови чине чине 25,57% укупних расхода и издатака
 трошкови путовања чине 0,62% укупних расхода и издатака
 трошкови по уговорима чине 10,27% укупних расхода и издатака
 специјализоване услуге чине 42,24% укупних расхода и издатака
 текуће поправке и одржавање зграде и опреме чине 2,26% укупних
расхода и издатака
 трошкови за материјале чине 2,81% укупних расхода и издатака
 издаци за набавку опреме и нематеријалне имовине чине 3,46% укупних
расхода и издатака
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I.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7)

Театар Вук финансира се средствима из буџета града Београда и остваривањем сопствених
прихода и примања.

У периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године остварио је укупне приходе и

примања у износу од 58.337.363,56 динара.

Структура укупних прихода и примања према извору
финансирања

2019

% учешћа

Приходи из буџета града

43.056.972,42

73,81%

Сопствени приходи и примања

15.280.391,14

26,19%

58.337.363,56

100,00%

Укупно
(Табела 1)

Структура укупних прихода и примања према извору
финансирања у 2019. години (у динарима)
26,19%

73,81%

Приходи из буџета града
Сопствени приходи и примања

(Графикон 1)
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1. Приходи из буџета града
Театар Вук је у току 2019. године остварио укупне приходе из буџета града у износу од
43.056.972,42 динара, односно 73,81% укупних прихода и примања.
У оквиру ових прихода су и средства трансферисана од Министарства културе за пројекат по
конкурсу у износу од 700.000.00 динара. Услед законске процедуре, она се преносе Театру
Вук преко ресорног Секретаријата за културу.
Приходи из буџета намењени су за финансирање редовних трошкова, програма,
манифестација и програма по конкурсима Министарства културе.

Структура прихода из буџета према намени

2019

Редовни трошкови

% учешћа

33.356.972,42

77,47%

Програмски трошкови

4.500.000,00

10,45%

Манифестације

4.500.000,00

10,45%

700.000,00

1,63%

43.056.972,42

100,00%

Министарство културе - програми по конкурсима
Укупно

(Табела 2)
Приходи из буџета намењени за финансирање редовних трошкова чине 77,47%, приходи за
финансирање програма чине 10,45%, приходи за финансирање манифестација чине 10,45%,
док приходи од Министарства културе за програме по конкурсима чине 1,63% укупних
прихода из буџета.

Структура прихода из буџета у 2019. години према намени
(у %)

10,45% 1,63%
Редовни трошкови

10,45%

Програмски трошкови

77,47%

Манифестације
Министарство културе - програми по
конкурсима

(Графикон 2)
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Редовни трошкови (77,47%):
 Расходи за запослене а односе се на плате, доприносе на терет послодавца, на трошкове
превоза за долазак и одлазак с посла (бус плус), новчане честитке деци запослених за
Нову годину и остале помоћи запосленима.
 Стални трошкови су трошкови платног промета, електричне енергије, грејања, воде,
одвоза отпада, заштите имовине, чишћења објекта, интернета и трошкови закупа
магацинског простора;
 Услуге по уговору су рачуноводствене услуге књиговодствене агенције, накнаде по
основу уговора о делу и ауторски хонорари за лица ангажована за обављање,
административних, стручних и осталих општих послова а све у сврху редовног обављања
делатности, услуге агенције за безбедност и заштиту на раду и заштиту од пожара.
 Специјализоване услуге - услуге културе су накнаде по основу уговора о делу за лица
ангажована за обављање послова везаних за организацију и реализацију програмских
садржаја;
 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме – лимарски радови на крову анекса
зграде, молерски радови – кречење канцеларија на 2. спрату и мултимедијалне сале;
набавка гликола и пуњење расхладног агрегата, редован годишњи сервис расхладног
агрегата;
 Остале текуће дотације и трансфери односе се на средства по основу привременог
умањења основица за обрачун зарада која се враћају у буџет Републике;
 Машине и опрема - набавка административне опреме – лаптопова, набавка сценске
светлосне и тонске опреме, набавка електричног клавира, набавка ручног алата за
радионицу;
 Нематеријална имовина - набавка Microsoft licenci које се, према закљученом уговору,
плаћају у три буџетске године, 2017, 2018. и 2019. чиме је извршена уговорна обавеза.
Програми (10,45%):
 Културни програми који су у 2019. години финансирани из буџета града Београда су
позоришне представе: Пољубац жене паука (назив у току продукције промењен у Страх
од лептира), позоришна представа према савременом српском тексту О(п)станак, Кад је
Ниче плакао, Заборављене речи, Ричард трећи (назив представе промењен у Терор);
мултимедијални пројекат Све у свему (назив промењен у Пећина); фестивали Јунски рок
5, Савремена српска драматургија 1 и манифестација Игранка код Вука 3.
Манифестације (10,45%):
 Манифестације Трг бајки одржана је у оквиру градске манифестације Београдска зима.
Министарство културе - програми по конкурсима – (1,63%):
 Конкурс у области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) у
2019. години – продукција позоришне представе Венера у крзну;
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Структура прихода из буџета

2019

Расходи за запослене

% учешћа

7.045.664,18

16,36%

Стални трошкови

14.189.096,86

32,95%

Услуге по уговору

4.270.766,00

9,92%

Специјализоване услуге

4.893.045,00

11,36%

Програми

4.500.000,00

10,45%

Манифестације

4.500.000,00

10,45%

Програми - Министарство културе

700.000,00

1,63%

Текуће поправке и одржавање

799.600,00

1,86%

Остале текуће дотације и трансфери

332.048,00

0,77%

1.629.829,00

3,79%

196.923,38

0,46%

43.056.972,42

100,00%

Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно
(Табела 3)

Структура прихода из буџета у 2019. години (%)
Расходи за запослене
Стални трошкови
0,77%
Услуге по уговору

1,86%
3,79%

0,46%

1,63%

Специјализоване услуге

10,45%

16,36%
Програми

10,45%
32,95%

11,36%

Манифестације

9,92%
Програми - Министарство културе
Текуће поправке и одржавање
Остале текуће дотације и
трансфери
Машине и опрема
Нематеријална имовина

(Графикон 3)
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2. Сопствени приходи и примања
Театар Вук је пружајући услуге корисницима остварио сопствене приходе и примања у
износу од 15.280.391,14 динара односно 26,19% укупно остварених прихода у 2019. години.
Пружањем услуга остварени су приходи позоришта који чине 32,27%, приходи од
концерата који чине 0,00%, приходи од пружања осталих услуга културе 9,16%,
манифестација који чине 19,49%, приходи од давања простора у дугорочни закуп који чине
24,53%, приходи од давања простора у једнократни закуп који чине 9,97% и приходи од
донација који чине 4,58% укупно остварених сопствених прихода и примања.
Структура сопствених прихода и примања

2019

Приход позоришта

% учешћа

4.930.860,00

32,27%

0,00

0,00%

Приход од пружања осталих услуга културе

1.400.000,00

9,16%

Манифестације

2.977.500,00

19,49%

Приходи од давања простора у дугорочни закуп

3.747.860,65

24,53%

Приходи од давања простора у једнократни закуп

1.524.170,49

9,97%

700.000,00

4,58%

15.280.391,14

100,00%

Приход од концерата

Донације
Укупно

(Табела 4)

Структура сопствених прихода и примања у 2019. години
Приход позоришта
Приход од концерата
16%
0%
5%
50%

10%

12%
2%

5%

Приход од пружања осталих услуга
културе
Манифестације
Приходи од давања простора у
дугорочни закуп
Приходи од давања простора у
једнократни закуп
Донације
Укупно
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(Графикон 4)
Приходи и примања:
 Приход позоришта (32,27%):
Приход остварен продајом улазница за позоришне представе и играњем представа
на гостовањима у земљи;
 Приход од концерата (0,00%):
За све одржане концерте у 2019. години улаз је био слободан;
 Приход од пружања осталих услуга културе (9,16%)
Приход остварен пружањем организационих и техничких услуга везаних за културне
програме других лица;
 Приход од манифестација (19,49%):
Приход остварен реализацијом манифестације Улица отвореног срца која се
одржала 1.1.2020. године и манифестације у организацији Градске општине Звездара
„Зима на Звездари“ у децембру 2019. године
 Приход од давања простора у дугорочни закуп (24,53%):
Приход остварен издавањем простора у вишегодишњи закуп закупцима СУР „Култ
клуб“ и Корчагин д.о.о. СУР „Култ клуб“ закупио је простор у фоајеу испред велике
сале док је Корчагин д.о.о. закупац простора у подруму зграде;
 Приход од давања простора у једнократни закуп (9,97%):
Приход остварен издавањем позоришних сала закупцима за реализацију њихових
програма уз коришћење наше технике и ангажовање наших техничара и другог
особља;
 Донације у новцу (4,58%):
У току 2019. године Театар Вук је примио донацију у сврху реализације пројекта Све у
свему (Пећина).

3. Упоредни преглед остварених прихода у 2019. са оствареним приходима у 2018.
години
Упоредни преглед структуре укупних прихода и примања према изворима финансирања
2019/2018
Укупни приходи остварени у 2019. години већи су за 7,43% у односу на укупне приходе
остварене у 2018. години.
У односу на 2018. годину, у 2019. години приходи из буџета увећани су за 1,27%, а сопствени
приходи за 29,67%.
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Структура укупних прихода и примања према извору
финансирања

2018

2019

Индекс
2019/2018

Приходи из буџета града

42.518.012,85

43.056.972,42

101,27%

Сопствени приходи и примања

11.784.135,99

15.280.391,14

129,67%

Укупно

54.302.148,84

58.337.363,56

107,43%

(Табела 5)

Структура укупних прихода и примања према извору
финансирања 2019/2018
70.000.000,00
58.337.363,56

60.000.000,00

54.302.148,84

50.000.000,00
43.056.972,42

42.518.012,85
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00

15.280.391,14
11.784.135,99

10.000.000,00
0,00
2018
Приходи из буџета града

2019
Сопствени приходи и примања

Укупно

(Графикон 5)

Упоредни преглед структуре прихода из буџета према намени 2019/2018
Приходи из буџета намењени финансирању редовних трошкова у 2019. увећани су за 6,02% у
односу на 2018. годину.
Приходи за програмске трошкове и приходи за манифестације у 2019. години нису се
мењали у односу на 2018, док су приходи за програме по конкурсима од Министарства
културе мањи за 65,92% у односу на 2019. годину.
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Структура прихода из буџета према намени

2018

Редовни трошкови

Индекс
2019/2018

2019

31.464.012,85

33.356.972,42

106,02%

Програмски трошкови

4.500.000,00

4.500.000,00

100,00%

Манифестације

4.500.000,00

4.500.000,00

100,00%

Министарство културе - програми по конкурсима

2.054.000,00

700.000,00

34,08%

42.518.012,85

43.056.972,42

101,27%

Укупно

(Табела 6)
Структура прихода из буџета према намени 2019/2018
50.000.000,00
42.518.012,85

45.000.000,00

43.056.972,42

40.000.000,00
35.000.000,00

33.356.972,42

31.464.012,85

30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00

4.500.000,00
4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00
700.000,00
2.054.000,00

5.000.000,00
0,00
Редовни трошкови

Програмски
трошкови

Манифестације

2018

Министарство
културе - програми
по конкурсима

Укупно

2019

(Графикон 6)

Упоредни преглед структуре прихода из буџета према трошковима за које су намењени
2019/2018
Приходи из буџета према трошковима за које су намењени, у 2019. години различито су се
кретали у односу на 2018. годину. Ипак, у целини гледано, укупни приходи у овој у односу на
претходну годину номинално су већи за 538.959,57 динара односно за 1,27%.
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Приходи намењени финансирању расхода за запослене увећани су за 60,62%.
Разлог оволиког повећања у односу на 2018. годину је чињеница да је у 2018. години, све
до 16. новембра било запослено четворо људи а затим се број повећао на шест (1
изабрано лице и 5 запослених на неодређено време) тако да је у 2019. број запослених и
даље укупно 6. Такође, почев од зарада за јануар 2019. повећана је основица за 7% за
обрачун плата у култури према Закључку Владе Републике Србије о висини основица за
обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору 05 број 121-164/2019 од 16.01.2019.
године. У 2019. години, у оквиру расхода за запослене који поред зарада и доприноса на
терет послодавца обухватају и трошкове превоза за долазак и одлазак с посла у виду
куповине допуна за БусПлус, први пут су исплаћене новчане честитке за Нову годину за
децу запослених старости до 15 година и износу од 7.000,00 динара по детету, за укупно
четворо деце и солидарна помоћ у нето износу од по 20.000,00 динара свим
запосленим;
Приходи намењени финансирању сталних трошкова незнатно су увећани и то за 0,60%;
Приходи намењени финансирању услуга по уговору умањени су за 15,41%;
Приходи намењени финансирању специјализованих услуга увећане су за 7,40%;
Приходи намењени финансирању програма остали су на истом нивоу као и 2018.
године;
Приходи намењени финансирању манифестација остали су на истом нивоу као и 2018.
године;
Приходи намењени финансирању програма по конкурсима – Министарство културе
умањени су за 58,68%. У 2019. години Министарство културе је суфинансирало
продукцију једне позоришне представе за разлику од 2018. када су суфинансирали 3
пројекта;
Приходи намењени финансирању текућих поправки и одржавања увећани су за више
од 5 пута у односу на претходну годину а разлог је санација дела крова извођењем
лимарских радова, кречење канцеларија и мултимедијалне сале које су последњи пут
кречене пре више од једне деценије, набавка гликола за чилер и његов редовни
годишњи сервис;
Приходи намењени финансирању осталих текућих дотација и трансфера, односно
повраћају средстава у буџет по основу привременог умањења основица за обрачун плата
већи су за 49,13% а разлог је повећање броја запослених у односу на претходну годину;
Приходи намењени финансирању издатака за опрему умањени су за 42,08%, а разлог
томе је што је у 2019. години набављена административна опрема (лаптопови), сценска
светлосна и тонска опрема и ручни алат што је све коштало мање од прошлогодишње
набавке чилера;
Приходи намењени финансирању издатака за нематеријалну имовину увећани су за
3,14% у односу на 2018. годину што је последица вишег курса долара а односи се на
набавка Microsoft лиценци.
Приходи намењени финансирању издатака за нематеријалну имовину – уметничка
дела, по конкурсу од Министарства културе у 2019. нису остварени за ралику од 2018.
године када су били намењени за набавку три уметничка дела Вјере Дамјановић.
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Структура прихода из буџета према трошковима за
које су намењени
Расходи за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Програми
Манифестације
Програми - Министарство културе
Текуће поправке и одржавање
Остале текуће дотације и трансфери
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Немат. имовина-уметничка дела-Мин. културе
Укупно

Индекс
2019/2018

2018

2019

4.386.638,96
14.104.765,65
5.048.788,00
4.555.735,00
4.500.000,00
4.500.000,00
1.694.000,00
140.500,00
222.657,00
2.814.000,00
190.928,24
360.000,00
42.518.012,85

7.045.664,18
14.189.096,86
4.270.766,00
4.893.045,00
4.500.000,00
4.500.000,00
700.000,00
799.600,00
332.048,00
1.629.829,00
196.923,38
0,00
43.056.972,42

160,62%
100,60%
84,59%
107,40%
100,00%
100,00%
41,32%
569,11%
149,13%
57,92%
103,14%
0,00%
101,27%

(Табела 7)

Структура прихода из буџета према трошковима за које су намењени
2019/2018
50.000.000,00

43.056.972,42
42.518.012,85

45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00

14.189.096,86

799.600,00
140.500,00

14.104.765,65

30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00

7.045.664,18
4.386.638,96

700.000,00

4.893.045,00
4.555.735,00

5.048.788,00
4.270.766,00

1.694.000,00
4.500.000,00

4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00

196.923,38
190.928,24
2.814.000,00
0,00
1.629.829,00
360.000,00

332.048,00
222.657,00

0,00

2018

2019

(Графикон 7)
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Упоредни преглед структуре сопствених прихода и примања 2019/2018
Сопствени приходи и примања остварени у 2019. години увћани су за трећину (29,67%) у
односу на остварене приходе и примања у 2018. години.











Приход позоришта остварен у 2019. години је увећан је за 15,26%;
Приход од концерата остварен у 2019. години није остварен из разлога што је улаз на
концерте који су одржани у Вуку био слободан;
Приход од пружања осталих услуга културе увећан је 7 пута у односу на 2018. годину а
односи се на приход остварен за пружање техничких и организационих услуга за
програме/пројекте као што су израде сценографије и костима за позоришну представу,
пројекат „Звездара за Звездарце“ у сарадњи са Градском општином Звездара и приход за
позоришну представу „Ајнштајнова издаја“, у припреми;
Приход од манифестација увећан је за 2,5 пута у односу на прошлу годину а разлог је
учествовање у манифестацији у организацији Градске општина Звездара, „Зима на
Звездари“ и већ традиционално у манифестацији „Улица отвореног срца“;
Приход од давања простора у дугорочни закуп умањен је за 6,46% а разлог томе је само
у времену наплате закупнине од сталних закупаца која је реализована у 2020. години за
децембар 2019.;
Приход од давања простора у једнократни закуп умањен је за 26,84%;
Примања донација у 2018. години није било док је у 2019. години примљена једна
донација за продукцију мултимедијског програма „Све у свему“, касније названог
„Пећина“.
Упоредни преглед остварених сопствених
прихода и примања
Позориште

2018

Индекс
2019/2018

2019

4.277.870,00

4.930.860,00

115,26%

16.364,00

0,00

0,00%

200.000,00

1.400.000,00

700,00%

Манифестације

1.200.000,00

2.977.500,00

248,13%

Дугорочно издавање простора

4.006.568,65

3.747.860,65

93,54%

Једнократно издавање простора

2.083.333,34

1.524.170,49

73,16%

0,00

700.000,00

11.784.135,99

15.280.391,14

Концерти
Остале услуге културе

Донације
Укупно

129,67%

(Табела 8)
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Упоредни преглед остварених сопствених прихода и примања 2019/2018
18.000.000,00
15.280.391,14

16.000.000,00
14.000.000,00

11.784.135,99

12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00

2.977.500,00

4.930.860,00
1.400.000,00
4.277.870,00
200.000,00

6.000.000,00
4.000.000,00

0,00

3.747.860,65
1.200.000,00
4.006.568,65

1.524.170,49
2.083.333,34

16.364,00

700.000,00
0,00

2.000.000,00
0,00

2018

2019

(Графикон 8)

II.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класе 4 и 5)

Укупни расходи и издаци (класе 4 и 5) Театра Вук износили су у 2019. години
57.836.104,12 динара од чега је на текуће расходе (класа 4) утрошено
55.835.059,74 динара (96,54%) а на издатке за нефинансијску и нематеријалну
имовину (класа 5) 2.001.044,38 динара (3,46%).

Структура укупних расхода и издатака

2019

Расходи (класа 4)
Издаци за нефинансијску и нематеријалну имовину (класа 5)
Укупно

% учешћа

55.835.059,74

96,54%

2.001.044,38

3,46%

57.836.104,12

100,00%

(Табела 9)
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Расходи и издаци у 2019. години
3,46%

Расходи (класа 4)
Издаци за нефинансијску и
нематеријалну имовину (класа 5)

96,54%

(Графикон 9)

Расходи и издаци финансирани су из средстава буџета града Београда у износу од
43.056.972,42 динара (74,45%) и сопствених прихода и примања у износу од 1.779.131,70
динара (25,55%) или једна четвртина.
За финансирање програма по конкурсима Министарства културе, средства која је
Министарство културе доделило Вуку, услед законских процедура, трансферисана су преко
Секретаријата за културу тако чине део укупних средстава из буџета града.

Финансирање расхода и издатака

2019

% учешћа

Буџет Града

43.056.972,42

74,45%

Сопствени приходи и примања

14.779.131,70

25,55%

57.836.104,12

100,00%

Укупно
(Табела 10)

Финансирање расхода и издатака у 2019.
25,55%

Буџет Града
Сопствени приходи и примања

74,45%

(Графикон 10)
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Детаљан преглед текућих расхода и издатака:
Конто

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

410000
411000
412000

Расходи за запослене
Зараде
Доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури (бус плус) и новчане честитке за децу
запослених
Остале помоћи запосленима
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга

413100
414400
421000
421100
421200
421300
421400
421600
422000
422100
422300
422900
423000
423100
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424200
424200
424200
424200
425000
425100
425200
426000
426100
426300
426600
426800
426900
465000

46500
482000
482100
482200
400000

Трошкови енергетских услуга (струја, централно грејање)

Трошкови комуналних услуга (вода, обезбеђење, одвоз
отпада, услуге чишћења, допринос за коришћење вода)
Услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони,
интернет, поштарина)
Трошкови закупа магацина
Трошкови путовања
Трошкови службеног пута у земљи
Трошкови путовања у оквиру редовног рада (такси)
Остали трошкови транспорта
Услуге по уговору
Административне услуге (књиговодство, уг. о делу)
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања (ПР, услуге штампања,
оглашавање)
Стручне услуге (БЗР и ЗОП, хонорари)
Услуге за домаћинство и угоститељство (хемијско чишћење)

Репрезентација
Остале опште услуге (уг. о делу, разводници)
Специјализоване услуге
Услуге културе - РЕДОВНИ трошкови
Услуге културе - ПРОГРАМСКИ трошкови
Услуге културе - МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Услуге културе - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
Текуће поправке и одржаање
Текуће поправке и одржавање зграда
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјали
Административни материјал
Материјали за образовање и стручно усавршавање запослених

Материјали за културу
Материјали за одржавање хигијене
Материјали за посебне намене
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације и трансфери (Повраћај у буџет
по основу Закона о привременом уређењу основица за
обрачун плата у јавном сектору)
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Остали порези
Обавезне таксе
ТЕКУЋИ РАСХОДИ укупно

Финансирано из извора
01-Буџет
04-Сопствени
7.045.664,18
0,00
5.728.234,00
0,00
982.397,00
0,00

Укупно
7.045.664,18
5.728.234,00
982.397,00

201.699,86
133.333,32
14.189.096,86
75.015,07
7.174.072,05

0,00
0,00
598.510,69
59.913,10
0,00

201.699,86
133.333,32
14.787.607,55
134.928,17
7.174.072,05

6.117.700,91

3.500,00

6.121.200,91

246.308,83
576.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.270.766,00
772.250,00
0,00

535.097,59
0,00
359.701,82
108.392,82
102.509,00
148.800,00
1.669.527,03
0,00
9.120,00

781.406,42
576.000,00
359.701,82
108.392,82
102.509,00
148.800,00
5.940.293,03
772.250,00
9.120,00

428.568,00
1.022.124,00
0,00
0,00
2.047.824,00
14.593.045,00
4.893.045,00
4.500.000,00
4.500.000,00
700.000,00
799.600,00
626.800,00
172.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332.048,00

558.333,97
362.756,00
3.110,00
149.123,00
587.084,06
9.836.120,20
9.836.120,20
0,00
0,00
0,00
506.254,76
318.696,76
187.558,00
1.627.420,20
238.511,93
113.290,00
607.030,45
8.423,84
660.163,98
0,00

986.901,97
1.384.880,00
3.110,00
149.123,00
2.634.908,06
24.429.165,20
14.729.165,20
4.500.000,00
4.500.000,00
700.000,00
1.305.854,76
945.496,76
360.358,00
1.627.420,20
238.511,93
113.290,00
607.030,45
8.423,84
660.163,98
332.048,00

332.048,00
0,00
0,00
0,00
41.230.220,04

0,00
7.305,00
0,00
7.305,00
14.604.839,70

332.048,00
7.305,00
0,00
7.305,00
55.835.059,74

16

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ТЕАТРА ВУК ЗА 2019. ГОДИНУ

512000
512200
512600
515000
515100
500000

Машине и опрема
Административна опрема
Опрема за културу
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина (Microsoft лиценце)
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ укупно
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1.629.829,00
504.541,00
1.125.288,00
196.923,38
196.923,38
1.826.752,38

174.292,00
90.053,00
84.239,00
0,00
0,00
174.292,00

1.804.121,00
594.594,00
1.209.527,00
196.923,38
196.923,38
2.001.044,38

43.056.972,42

14.779.131,70

57.836.104,12

(Табела 11)

III.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијски план прихода и расхода Театра Вук за 2019. годину усвојио је Управни одбор
дана 17.01.2019. године Одлуком број 21/2. У току 2019. године извршено је 5 измена
Финансијског плана и то:






Измена 1 – Одлука УО број 185 од 27.03.2019.
Ребаланс буџета 1 – Одлука УО број 362 од 02.08.2019.
Ребаланс буџета 3 – Одлука УО број 497 од 22.11.2019.
Измена 2 – Одлука УО број 558 од 04.12.2019. и
Измена 3 – Одлука УО број 619 од 20.12.2019.

Врста расхода и издатака
Расходи за запослене

Планирано

Реализовано

Проценат
реализације

7.404.100,00

7.045.664,18

95%

15.660.300,00

14.787.607,55

94%

444.000,00

359.701,82

81%

6.529.200,00

5.940.293,03

91%

26.744.500,00

24.429.165,20

91%

Текуће поправке и одржавање

2.150.000,00

1.305.854,76

61%

Материјал

1.937.000,00

1.627.420,20

84%

Остале дотације и трансфери

390.000,00

332.048,00

85%

Порези, обавезне таксе и казне

100.000,00

7.305,00

7%

2.918.062,00

1.804.121,00

62%

288.500,00

196.923,38

68%

64.565.662,00

57.836.104,12

90%

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно

(Табела 12)
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