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1. ДЈЕЛАТНОСТ 
 
Културни центар је самостална јавна установа од општег интереса која је основана 
ради остваривања потреба грађана и организација у области културе и умјетности, 
те у другим областима у складу са законом. 
 
Основне дјелатности ЈУ Културни центар, прописане статутом су: 
 
- 92320  Дјелатност објекта за културу 
- 92310  Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност 
- 92130 Приказивање филмова 
- 92512 Дјелатност архива 
- 92522 Заштита културних добара, природних и других знаменитости 
- 91330 Дјелатност осталих организација на бази учлањења 
- 74140 Пословни и менаџмент консалтинг 
- 70200 Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун 
- 74870 Остале пословне дјелатности 
 
 
 
2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА 
 
Правни статус установе: Јавна установа, оснивач Општина Градишка 
 
Власничка структура установе је приказана у следећој табели. 
 
 
Табела 1. Власничка структрура 
 

Опис % учешће у 
укупном капиталу 

Вриједност 
капитала Број акција 

 100% оснивач, 
Општина Градишка   

    
УКУПНО:    
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ 
 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста утврђена 
је организациона структура радних мјеста : 
 
 - директор 
- умјетнички руководилац 
- технички руководилац 
- руководилац правних и општих послова 
- руководилац финансијско рачуноводствених послова 
- самостални стручни сарадник за реализацију културних манифестација 
- шеф обезбјеђења 
- рачуновођа - главни књиговођа 
- кординатор за аналитичко истраживачки рад 
- стручни сарадник за секретарске послове 
- кореограф 
- оперативни извршилац програмске дјелатности 
- благајник - референт набаве 
- кино оператер 
- билетар 
- кућни мајстор 
- радник обезбјеђења - противпожарна заштита (2) 
- портир 
- радник на одржавању чистоће - ван зграде 
- радник на одржавању чистоће (2) 
 
 
 
 
 
4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 
Културни центар броји 20 запослена радника, од чега 7 жена. 
 
Два радника су ангажована по уговору о дјелу. 
 
Табела 2. Квалификациона структура запослених 

Р.бр. Квалификациона структура 
Структура запослених 

према полу 
Мушких Женских 

1.           ВСС        9          6          3 
2.           ССС 11 7  4 
3.     

УКУПНО:                      20 13 7 
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5. ОБИМ УСЛУГA 
 
   ЈУ „Културни центар Градишка“  је у 2018. години години  реализовала 198   

манифестација, које је пратило око 60 000 посјетилаца.   

 

Програми реализовани у 2018. години: 
 
 

                        Музичко плесне манифестације.................................................................48 
 
                        Позоришне представе..................................................................................33 
 
                        Књижевне вечери (представљање књига).................................................21 
 
                        Изложбе..........................................................................................................9 
 
                        Семинари и састанци...................................................................................12 
 
                        Биоскопске пројекције..................................................................................35 
 
                        Свечаности и јубилеји....................................................................................4 
 
                        Остале манифестације и програми.............................................................36 
 
                         Укупан број програма.................................................................................198 
   

 
                   14 манифестација је имало хуманитарни карактер и биле су изузетно успјешне, те су 

дале конкретан резултат и допринос у рјешавању и превазилажењу проблема наших 
суграђана. 
 
Издвајамо неколицину манифестација из 2018. године 
 
 

• КОНЦЕРТ БАЊАЛУЧКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ                                                                
• КОНЦЕРТ "МИЛЕР СА ПРИЈАТЕЉИМА ЗА КОЗАРУ"                  
• ПРЕДСТАВА "КОРАК У БУДУЋНОСТ", АУТОР НЕЛЕ КАРАЈЛИЋ                                                                                                                                                                               
• КОНЦЕРТ ИВАНА БОСИЉЧИЋА,              
• ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА "ЉУБАВ" ГРАД ПОЗОРИШТЕ 
• ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ И 

ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ "ГРАДИШКО ПРОЉЕЋЕ"                                              
• ОБИЉЕЖАВАЊЕ СВЈЕТСКОГ ДАНА ОСОБА СА АУТИЗМОМ,                  
• КОНЦЕРТ "У ДУШИ МИ ЖИЦА" ПОВОДОМ 40 ГОДИНА КАРИЈЕРЕ ЈОВЕ 

ЈЕРКОВИЋА,     специјални гости: ДУБИОЗА КОЛЕКТИВ                                                                                                                        
• АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 25 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА КУД-А КОЛОВИТ                            
• ПРИКАЗИВАЊЕ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА "ПРОТА СТРАДАЛНИК", аутор 

Милан Пилиповић, продукција Завичајни музеј 
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• ПРЕДСТАВА "СМЕХ И САМО СМЕХ" ИВАН БЕКЈАРЕВ                                                                                                                                                                                                                                                                             
• "АПЛАУЗ МОЛИМ", приредба за ученике поводом завршетка школске 

године и затварања литерарног конкурса Градишко прољеће,    
продукција Културни центар                                                     

• ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, „ГРАДИШКА 2018“,                                                     
• ДАН СТАРИХ ЗАНАТА, ВИТЕШТВА И ТРАДИЦИЈЕ,  продукција Културни 

центар Градишка                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ "ЉУБАВ", ГРАД ПОЗОРИШТЕ 

ГРАДИШКА 
• ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "СОЛУНСКА 28" АУТОРА НЕЛЕТА КАРАЈЛИЋА            
• ПРОГРАМ ЗА ДЈЕЦУ - МИЊА СУБОТА  
• ЗИМСКОГ ГРАД 

 
Капацитети Културног центра у 2018. години били су у потпуности на располагању 
субјектима из области културе у сврху припреме и реализације њихових програма. 
 
Преко 800 дјеце, младих  и одраслих, узраста од 5 до 60 година, кроз разне секције 
свакодневно ради у Културном центру, припрема своје програме, професионално 
или рекреативно.  
 
 Корисници капацитета Културног центра  у 2018. години без финансијске накнаде , 
са покривеним режијским тошковима су:  
 

- Градски дјевојачки хор „Лира“, КУД „Коловит“, Град позориште, УГ „Скомрах 
гал, Плесни клуб  „Ритам“, Школа сликарства Александар Којић 

Својом мисијом, визијом и циљевима, ЈУ Културни центар има јасно 
испрофилисану политику пословања, кроз коју живимо културу и трудимо се 
да она буде доступна свима. 

С тим у вези, ЈУ Културни центар Градишка има потписане протоколе о 
сарадњи са сљедећим удружењима: 

Удружење параплегичара, Удружење ампутираца, Удружење глувих и наглувих 
особа, Удружење слијепих и слабовидних особа, Удружење инвалида рада, 
Удружење цивилних жртава рата, Удружење обољелих од ПТСП - а, Удружење 
за помоћ МНРЛ, Удружење родитеља дјеце са аутизмом, Удружење породица 
са 4 и више дјеце, Удружење родитеља пријевремено рољене дјеце "Мрвице", 
Планоинарско друштво "Патрија", ХНК "Вараждин", Удруга "Треш" Вараждин, 
Центар за ментално здравље ЈЗУ "Дом здравља", Удружење колекционара и 
љубитеља историје "Денариус". 

Свим наведеним удружењима пружа се максимална административна и 
техничка подршка у реализацији њихових програма, а улаз на све програме 
Културног центра, за њихово чланство је бесплатано. 
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Фактурисане услуге: 
 
- Манифестације и изнајмљивање капацитета Културног центра:  46.111,39 КМ 
- Издавање пословних простора:                                                        39.196,91 КМ 
- Спонзорска средства........................................................................17.700,00 КМ 
 
                                                                                              Укупно: 103.008,30 КМ  

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 
 
Најзначајнији радови и улагања у 2018 години су: 
 
- дигитализација аудио система, набављен дигитални миксер Behringer X32 
 
- промјена намјене, реновиранње и адаптација подрумских просторија и стварање 
градске галерије са пропратним садржајима 
 
- Формирање депоа Ликовне колоније, инсталација висећих носача за дугогодишње 
чување умјетнина насталих на колонијама 
 
- Сервис комплетне сценске опреме у обе сале и на бини 
 
- Израда додатне сценографије, за потребе манифестација у и изван Културног 
центра 
 
7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ 
С обзиром на веома брз развој технологије, проблеми у функционисању и праћењу 
трендова се огледају прије свега у неопходној модернизацији технике Културног 
центра, која је 10 година служила беспријекорно, али је помало превазиђена. 
Због прегледности, набројаћемо најнеопходније уређаје: 
 
- санација дотрајалог видео надзора, у циљу што боље покривености и заштите 
објекта 
 
- набавка дигиталног 3Д пројектора, који би омогућио редовно приказивање 
најновијих филмских остварења, а самим тим бисмо и значајно увећали властите 
приходе, остварене продајом улазница. 
 
- набавка КВ2 аудио активног система звучника, којим бисмо покрили 90% 
манифестација на локацијама изван Културног центра, а за које смо до сада 
углавном изнајмљивали опрему 
 
- набавка  даљинских микрофона ( бубице), који су неопходни за реализацију 
свечаности гдје инсистирамо на максималној професионалности модератора 
 
- набавка рефлектора ЛЕД технологије, који троше знатно мање електричне енергије, 
а пружају много веће могућности у постизању укупног ефекта при организовању свих 
манифестација, како у дворанама, тако и на отвореном. 
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- Замјена дотрајалих итисонских подлога у великој сали 
 
 - Санација санитарних чворова у приземљу зграде 
8. ЗАКЉУЧАК 
 
План и програм рада за 2018. годину је успјешно реализован, уз максималну 
ангажованост капацитета и људства Културног центра у великом броју 
манифестација које су од значаја за град. Политика ЈУ Културни центар показала је 
изразиту осјетљивост за све социјално угожене категорије, што је доказала 
реализовањем протокола о сарадњи који су потписани са свим удружењима 
инвалидних и социјално угрожених категорија. 
 
Кроз програмску шему, трудили смо се да у што већој мјери анимирамо домаће 
културне субјекте, у циљу њиховог даљег развоја и напретка. 
Сарадња са Јавним установама и привредним субјектима на подручју Општине 
Градишка је подигнута на још виши ниво, што је резултирало неколицином пројеката 
који ће Градишку учинити препознатљивом. То су Дани старих заната, Витештва и 
традиције, Зимски град, Фестивал поезије "Градишко прољеће", Ликовна колонија... 
 
Друштвено одговорним односом према простору у којем живимо, околину                 
ЈУ Културни центар смо претворили у оазу којом се одушевљавају како становници 
нашег града, тако уважени гости, али и пролазници. 
 
 
 
9. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН 

R.B. KONTO Опис Буџет 
2018. 

Извршење 
01.01.-

31.12.2017. 

Извршење 
01.01.-

31.12.2018. 
Индекс  

 
Индекс  

 

1 2 3 5 6 7 8 (7/5) 9 (7/6) 
  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 647.200,00 581.830,00 613.721,00 94,83 105,48 

1. 410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 616.000,00 552.094,00 584.860,00 94,82 105,80 

1.1. 411000 Расходи за лична примања 388.500,00 329.701,00 362.916,00 93,41 110,07 

 411100 Расходи за бруто плате 304.500,00 263.796,00 285.211,00 93,67 108,12 

 
411200 Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 
примања 

70.000,00 51.637,00 65.547,00 93,64 126,94 

 
411300 Расходи за накнаду плата за 

вријеме боловања(бруто) 
12.000,00 11.257,00 10.396,00 86,63 92,35 

 411400 Расходи за отпремнине и 
једнократне помоћи 

2.000,00 3.011,00 1.762,00 88,10 58,52 

1.2. 412000 Расходи по основу коришћења 
роба и услуга 

227.500,00 222.393,00 221.172,00 97,22 99,45 

 

412200 Расходи по основу утрошка 
енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних 
услуга 

79.000,00 83.195,00 68.719,00 86,99 82,60 
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Табела 3.  Структура расхода 
Образложење: 
 
Укупан Буџет ЈУ „Културни центрар“ за 2018. годину износио је 647.200,00 КМ 
извршен у износу од 613.721,00 КМ што износи 94,83%. Важно је поменути три 
велике манифестације које су подржане од стране Министарства просвете и културе 
у укупном износу од 12.000,00КМ и то:  

- Манифестација „Ликовна колонија Градишка – инсталација сталне поставке и 
формирање депоа“  

- Манифестација „Фестивал дјечије поезије – Градишко прољеће“   
- Манифестација „ Дани старих заната, витештва и традиције" 

 
Организовање наведених манифестација, те значајна манифестација „Зимски град“, 
захтјевало је повећање трошкова који се односе на појачан маркетинг, израду већег 
броја флајера, плаката, транспарената, како би  програми били адекватно најављени 
и изрекламирали. Тако на ставци Расходи за стручне услуге имамо извршење у 
износу од 36.135,00 КМ који се односи највећим дјелом на услуге информисања и 
медија, рекламе и пропаганде, штампања рекломног материјала, транспарената, 
летака и др., изнајмљивање озвучења, те услуге осигурања имовине (зграде, 
запослених, осигурање трећих  лица – извођача ), затим трошкове одржавања 
рачунарске опреме и адвокатских услуга у судском поступку. 
Када су у питању Расходи за текуће одржавање извршени у износу од 20.538,00 КМ 
што је више за 11,02% у односу за планиране трошкове на тој ставци, а односе се на 
oдржавање и редовно сервисирање електричних инсталација, агрегата, услуге и 
материјал за текуће поправке и одржавање, те додатне молерске радове у 2018. 
години који се односе на адаптацију подрумских просторија у сврху формирања 
сталне поставке слика (депоа), уређење зелених површина у окружењу објекта, 
одржавање грејне, расхладне и заштитне опреме, специјалне сценске опреме. 

 412300 Расходи за режијски материјал 7.000,00 6.958,00 6.114,00 87,34 87,87 

 412500 Расходи за текуће одржавање 18.500,00 13.548,00 20.538,00 111,02 151,59 

 412600 Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

3.000,00 5.762,00 2.997,00 99,90 52,01 
 

 
412700 Расходи за стручне 

услуге(усл.фин.посред., 
усл.осигурања и др.) 

33.000,00 27.384,00 36.135,00 109,50 131,96 

 
412900 Остали непоменути расходи( бруто 

накнаде ван радног односа, репрез. 
и др.) 

87.000,00 85.546,00 86.669,00 99,62 101,31 

1.3. 
418000 Расходи финансирања, други 

финансијски трошкови и расходи 
транскакција размјене између 
или унутар јединица власти 

800,00 772,00 772,00 96,50 100,00 

 418400 Расходи из трансакција размјене 
унутар исте јединице власти 

800,00 772,00 772,00 96,50 100,00 

2. 487200 ТРАНСФЕРИ ЕНТИТЕТУ 0 36.00 0 - 0,00 

3. 510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

3.500,00 4.262,00 3.343,00 95,51 78,44 

 511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме 

3.500,00 4.262,00 3.343,00 95,51 78,44 

4. 630000 Остали издаци 26.900,00 24.666,00 25.518,00 94,86 103,45 

 631000 Издаци по основу пореза на 
додатну вриједност 

14.400,00 9.456,00 14.393,00 99,95 152,21 

 638000 Остали издаци из трансакција 
између или унутар јединица власти 

12.500,00 15.210,00 11.125,00 89,00 73,14 



 Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ "КУЛТУРНИ ЦЕНТАР" за 2018. годину        10/10 
 

 
Табела 3.1. Структура прихода 

Р.Б. КОНТО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ БУЏЕТ 
2018. 

Извршење 
01.01.-

31.12.2017. 

Извршење 
01.01.-

31.12.2018. 
Индекс 

 
Индекс 

 
1 2 3 5 6 7 8(7/5) 9(7/6) 
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 90.000,00 89.768,00 115.878,00 128,75 129,09 

1. 720000 ПРИХОДИ 90.000,00 78.620,00 93.372,00 103,75 118,76 
 721222 Приходи од закупа и ренти / / 43.320,00 / / 
 722591 Приходи од пружања јавних услига 90.000,00 78.620,00 50.052,00 55,61 63,66 

2.  ПРИМИЦИ 0  22.506,00 /  

 
931100 Примици по основу пореза на 

додатну вриједност 
0 11.113,00 12.015,00 / 108,12 

 938000 Остали примици из трансакција са 
другим јединицама власи 

0 0 10.367,00 / / 

 
938200 Остали примици из трансакција са 

другим буџ. кориснмицима исте  
јединице власти 

0 35,00 124,00  354,29 

 
 
  Приходи су књижени према наплаћеним услугама, властити приходи 
буџетских корисника остварени у износу од 50.052,00КМ  и приходи од давања у 
закуп објеката општине, града и установа – јавних служби које се финансирају из 
буџета општине остварени у износу од 43.320,00КМ. Уклупни приходи и примици у 
2018. години су остварени у износу од 115.878,00 КМ, што је за 29,09% више у односу 
на претходну годину, захваљујући суфинансирању пројеката Културног центра од 
стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, појачаним 
маркетиншким активностима и снажнијим спонзорским уговорима у 2018. години. 
       

У  току 2018.године рађена је интерна ревизија процеса обрачуна, наплате и 
књижења властитих прихода у ЈУ „Културни центар“ Градишка  и у Извјештају је дато 
16 препорука од којих је до дана сачињавања Извјештаја о пословању реализовано 
15 препорука,а 1 препорука ће бити реализована са даном сачињавања годишњих 
финансијских извјештаја за 2019.годину. 
 
 
Број: 723/19 
Датум: 22.07.2019. године 
 
 
 
предсједник Управног одбора  
          Саша Обрадовић                                                                                директор  

Жељко Благојевић 
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