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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2012.ГОДИНЕ 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 

Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд“, у складу са финансијским прописима, 

Статутом Оснивача и Статутом УК „Пароброд“, донела је Извештај о раду за 2012.годину. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ: 

Назив: Установа културе градске општине Стари град „Пароброд“ 

Седиште: Капетан Мишина 6а, Београд 

Шифра делатности: 92310 

Матични број: 17791869 

ПИБ: 106685299 

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ 

Одлуком Већа градске општине Стари град број 020-3-427/12 од 16.08.2012. Установи културе 

Пароброд припојена је Кућа Ђуре Јакшића, са седиштем у Скадарској 36, у форми организационе 

јединице. Припајање Куће Ђ.Јакшића подразумевало је и измену структуре радних места односно 

измене и допуне Правилника о  организацији и систематизацији послова, којом је Систематизација 

допуњена са 3 радна места организационе јединице Куће Ђ. Јакшића (координатор програма, 

организатор програма и пословно – технички секретар). Тим поводом, двоје запослених Установе 

културе Пароброд, на пословима заменик директора и секретарица, су прераспоређени на 

новооснована радна места у организационој јединици а њихова постојећа радна места том 

приликом су  укинута из непостојања потребе за обављањем ове врсте послова. На преостало 

(треће) радно место – организатор програма, у организационој јединици запослен је дугогодишњи 

радник на овим пословима у орг.јединици док је иста била у склопу ЈП Пословни простор Стари 

град. 

Стање на дан 31.12.2012:  

Укупно  запослених: 11 

Број запослених који се финансирају из буџета општине Стари град: 11 

 запослени на неодређено време: 8 

 запослени на одређено време: 3 
 

 

 

 

 



Струкутура запослених на дан 31.12.2012: 

 назив радног места стручна спрема број 

извршилаца 

01. Директор всс 1 

уметнички сектор 

03. извршни продуцент ссс 1 

04. координатор програма орг.јединице мр 1 

05. уредник књижевног програма всс 1 

општи сектор 

05. референт за правне послове всс 1 

06. рачуновођа всс 1 

07. организатор манифестација ссс  1 

08. Организатор програма орг.јединице ссс 1 

09. Пословно технички секретар орг.јединице ссс 1 

10. Домар II степен стр.спреме 1 

11. Хигијеничарка II степен стр. спреме 1 

 

Укупан број ангажованих извршилаца за потребе редовног рада и реализације програма УК 

Пароброд, по уговорима до 31.12.2012. године: 

 Уговори о делу: 1 

 Ауторски уговори: 44 

 Уговори о ангажовању правних лица спроведени кроз поступак јавне набавке: 5 
- Услуге офсетне штампе / агенција Позитив принт 
- Услуге дизајна / Етар адвертајзинг 
- Сценско – декоратерске услуге / Култур Бунт 
- Најам аудио и видео опреме / No name 
- Услуге дигиталне штампе / Ski point  

 Уговори о пружању услуга одржавања и сервисирања рачунара и рачунарске мреже: 1 

 Фотографске услуге : 1 

 Услуге ПР - односи са јавношћу: 1 

 Уговор о заштити и безбедности на раду (Беозаштита д.о.о.): 1 

 Уговор о против - пожарној заштити (ДВД Стари град): 1 

 Уговори о културно – пословној сарадњи: 40 (32 уговора Установе и 8 уговора орг.јединице) 
 
 
 

 
 



ПРЕГЛЕД И БРОЈ ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМСКИМ БЛОКОВИМА / ПЛАТФОРМАМА: 
 

 Креативни пул независне културе – умрежавање // 19  

 Едукација // 10 

 Извођачка платформа // 44 

 Књижевна платформа // 6  

 Манифестације и фестивали // 8 

 Међународна сарадња // 2  

 Укупно // 89 
 
 

КРЕАТИВНИ ПУЛ НЕЗАВИСНЕ КУЛТУРЕ - УМРЕЖАВАЊЕ 

Платформа Креативни пул независне културе – умрежавање реализована је кроз програме од 
важности за социјални, друштвени и културни развој локалне заједнице, укључујући и програме 
који се односе на подстицање развоја кроз културне делатности на националном и регионалном 
нивоу. Програми реализовани у оквиру ове платформе подразумевају културне активности, позиве 
на акције и акције у форми предавања, трибина и промоција обухватајући и пројекције и 
мултимедијалне презентације, а већина од њих усмерена је на побољшање квалитета живота 
локалне заједнице, алтернативну едукацију грађанства и омладине кроз промоцију европских 
вредности и размену знања и искуства.  
 
Тенденција Установе од самог почетка рада била је успостављање нових сарадњи и ширење 
мреже сарадника, а такав начин рада нарочито је добио на свом значају током периода 
реконструкције матичног простора, у трајању од годину дана. Остварена је сарадња са великим 
бројем организација институционалног и цивилног сектора, а са одређеним бројем ових 
организација остварена је и стратешка или пак партнерска, континуирана сарадња усмерена на 
даљи развој пројеката од важности за развој друштва кроз културну делатност. 
 
Реализација програма била је усмерена на укључивање локалног становништва и партнерских 
институција и организација у разноврсне тематске и актуелне културне активности и акције од 
значаја за локалну средину.  
 
У 2012.години, посебно у периоду реновирања простора Установе пажња је била усмерена на 
посебно атрактивне амбијенте, сценске или изложбене просторе на отвореном, као и на просторе у 
оквиру других институција који су представљали  просторе реализације различитих програма чији 
је носилац или партнер Установа културе „Пароброд“. 
 

У оквиру овог програмског блока током 2012.године реализовано је укупно 19 различитих  
програма са напоменом да су неки од реализованих програма мулитидисциплинарни и у исто 
време се могу сврстати у више програмских блокова / платформи. 

Реализовани програми: 

- Серија трибина / панела „On line утисак месеца“ (укупно 3 догађаја у периоду јануар – 
март) 

- Трибина поводм 94 године од избијања велике побуне морнара аустро-угарске флоте 
стациониране у Боки Которској, 1.02.1918.године (учесници проф.Небојша Ђокић и проф. 
Душан Квапил) / култура за суседство, промоција и трибина 

- Премијера доукментарног филма „Заједничко поље“ / промоција  и трибина 
- „Космичка неправда“, хуманитарна продајна изложба у сарадњи са удуржењем 

„Силкскрин“/ култура за суседство 
- Пројекат изградње жардињера испред Установе / оплемењивање простора 
- Радионице „Ја могу“, удружење Ајзак (светска студентска организација) / радионице 



- Радионица керамике, организација Пароброда у оквиру Пикасове изложбе у Београду 
„Паблов свет“/ 3 месеца трајања, 100 учесника / радионице 

- Архитектонско бијенале, трибина, радионице / промоције и радионице 
- Дан Европе, промоција пројекта „Португал и ја“, ДОБ / промоција 
- Гејминг фестивал, партиципација у програму / промоција 
- Палуба, месечни фанзин УК Пароброд, укупно 9 издања / култура за суседство, 

промоција 
- Деликатесни понедељак, промоција УК Пароброд у КЦ Град / култура за суседство, 

промоција 
- Врева, улични фестивал, партицапација у програму / култура партнерства 
- Звучна мапа Дорћола, култура партнерства 
- Креативне радионице за младе, током зимског распуста, сарадња са удружењем „Pull my 

Daisy“, радионице 
- Промоција филма „Другачије“, сарадња са удружењем „Женски простор“ из Ниша, 

промоција 
- „Sales department“, уметничка акција, сарадња са уметничким удружењима и уметницима, 

учесницима визуелног програма Установе у претходном периоду „Велика очекивања“ и „ 
Уметник у фокусу“ / култура партнерства 

- Завршни концерт школе певања Александре Радовић / култура за суседство, промоција 
- Промоција портфолиа „Пароброд“, обележавање 2 године рада / промоција 

Укупно - 19 програма 

Укупни трошкови платформе Креативни пул независне културе – умрежавање: 2.413.643, 00 
дин. 

* (детаљнији приказ структуре трошкова у прилогу извештаја) 

 

ЕДУКАЦИЈА 

И ако у доста отежаним условима, без матичног простора, Установа је и у 2012.години посветила 
пажњу едукативним програмима. Реализоване су стваралачке радионице с децом и младима из 
области уметности (драма, музика, визуелне уметности) и радионице, семинари и тренинзи 
уметника, наставника и других стручњака. Установа је преузела улогу покретача, промотера и 
носиоца програмских иницијатива и креирања модела, како непосредног рада с децом и младима 
тако и едукације кадрова у овој области. 

Значајан сегмент Едукативне платформе заузимају и акредитовани програми (3) код Завода за 
унапређење образовања и васпитања. Наиме, ради се о едукацији едукатора пре свега у области 
уметности. Испред Установе су акредитована 3 програма: 

1. „Барокна соло и камерна музика“ / семинар бр.841 у каталогу 2012/2014 
2. „Менаџмент музичке каријере“ / семинар бр.922  

Два наведена семинара се одвијају у реализацији др Смиљке Исаковић, истакнуте чембалисткиње, 
пијанистткиње и доктора културолошких наука. 

3. „Од метода у настави до школског форум позоришта: драма унапређује кључне образовне 
компетенције“ / семинар бр.865 , у организацији  ЦЕДЕУМ –а, и реализацији Љубице 
Бељански Ристић 

 
ЦЕДЕУМ – Центар за драму у едукацији и уметности  је основан 1999.године као УГ. ЦЕДЕУМ је 
члан и национални центар Међународне асоцијације за драму / позориште и образовање ИДЕА у 
оквиру које је и члан регионалног центра за Европу ИДЕА Европа. 
 



У оквиру неформалне / алтернативне едукације реализован је већи број радионица, пре свега са 
циљем прихватања и обогаћивања нових сценских, музичких и мултимедијалних форми и 
укључивањем млађе генерације у сам процес стварања модерне уметности.  У сваком сегменту 
полазници радионице су изложени интензивном раду на побољшању својих индивидуалних 
вештина, комуникације у експресији при стварању мултимедијалног израза и у оквиру 
продукцијских основа неопходних за поставку технички захтевног извођачког или изложбеног дела. 
 
Кроз формате радионица, специјализованих тренинга и курсева, едукативна платформа заснована 
је на размени знања и искуства као и know-how пракси.  

Осим неговања вредности кроз савременy сценскy уметност, платформа Алтернатива едукација 
подразумева и друштвено - ангажовану едукацију, односно рад кроз активистичке радионице 
усмерене ка развоју локалне заједнице, инклузивне активности усмерене на побољшање 
видљивости маргинализованих група, омладински активизам на пољу људских права итд. 

Едукативна платформа не заостаје за другим платформама по међу - секторској сарадњи.  

Током 2012. имплементирано је укупно 10 едукативних програма. Неки од примера реализованих 
програма поред већ поменутих едукативних радионица у претходном програмском блоку: 

- „Школа јавног наступа“, у сарадњи са удружењем „Неки фини људи“ / бесплатна обука у 
трајању од месец дана, 25 младих полазника, студентског узраста са циљем обуке и 
припреме за јавни наступ у оквиру редовног рада. Реализатори обуке су: Вељко Јовановић, 
Милош Миловановић, Срђан Карановић, проф. Радован Кнежевић 
 

- Припрема и развијање плана и програма дечије, едукативне радионице „Свезналиште“ / 
програм који се ослања на богату традицију „Школигрице“ и „Шкозоришта“ а чији је фокус 
на области науке, животних и природних појава. У току припремне фазе утврђена је и 
циљна група прве, пилот радионице (предшколски узраст), динамика рада (2 пута недељно 
у трајању од 45 – 60 мин.), листа спољних, гостујућих сарадника  
 

- „Коко школица креативног играња“, ликовна радионица за децу 
 

- ЛОМО секција, радионица у сарадњи са удружењем Кишобран 
 

- AEGEE Summer University, радионица и презентација 
 

- Архитектонска радионица „На расклапање“ 

Укупно – 10 програма 

Укупни трошкови Едукативног програма: 134.107, 00 дин. 

* (детаљнији приказ структуре трошкова у прилогу извештаја) 

 

ИЗВОЂАЧКА ПЛАТФОРМА 

Извођачка платформа један је од концептуално најпрогресивнијих програмских сегмената УК 
Пароброд генерално а и у 2012.години. Платформа је превасходно усмерена на реконструкцију 
запуштених уметничких сцена које су у протеклих 20 година претрпеле маргинализацију самим тим 
и изгубиле видљивост и заступљеност у домену опште културе што је условило губитак 
интересовања јавног мњења за овај креативни сектор. Платформа извођачких уметности је од 
самог оснивања Установе културе била окренута подржавању нових сцена (урбана култура, нове 
тенденције, актуелни светски токови) као и успостављању система за подршку младим културним 



радницима и уметницима који се налазе на прелазу између едукативних структура и 
професионалне каријере.  

Како би покрила широк спектар извођачких уметности и делатности платформа је подељена на три 
целине: 

1. Музичка уметност / Концерти  
Може се рећи да је упркос околностима наметнутим реконструкцијом простора Установа 
реализовала завидан број музичких програма и то у више области.  
 
Реализовано је укупно 6 концерта класичне музике у периоду јануар – април 2012.  
Кроз подржавање млађе генерације али и укључивање већ етаблираних имена, успешно је 
успостављена платформа за промоцију професионалног бављења класичном музиком. У 2012. 
години одређен број термина био је посвећен програмима савремених тенденција. Ова активност 
покренута је са циљем да се креативном разменом створе темељи за касније напредовање и 
популаризовање сцене за савремену музику, да се промовишу тренутни токови и достигнућа у 
новој музици и да се пружи, обострано учесницима и публици, могућност да се упознају са што 
различитијом техником и технологијом. У оквиру ове иницијативе реализовани су следећи 
програми: 
 

- „Levante guitar duo“, концерт за 2 гитаре 
- Концерт камерне музике, трио (А. Милићевић, М. Младеновић, А. Кокир, 2 виолине и 

клавир) 
- Концерт Саше Мирковића (виола) и ансамбла Метаморфозис, иначе програм који је имао 

своју двоструку презентацију, уживо као и путем live stream-a 
- Концертна промоција и предавање, ново издање cd-a LP DUO, композитор и гост на 

предавању Kim Helweg, Данска 
- Концерт камерне музике, Милена Недељковић виолина и Миљана Иванковић клавир 
- Концерт Милане Зарић (харфа) „Имагинација у одразу интерпретације“, са акцентом на 

импровизационим техникама  
 
Укупно реализовано 6 концерата у оквиру сцене за класичну музику.  
Како је у плану за 2013.годину и развијање Сцене за савремену музику, са намером да се у 
Пароброду покрене платформа, која би била седиште савременог извођаштва, размене знања и 
праксе извођача, предавача (кроз различите форме – од концертних извођења, предавања, 
пројекција, до радионица) али и седиште едукације публике, оваква иницијатива у којој је 
континуитет императив, подразумева и аплицирање за додатно финансирање. Већ у 2012.год. 
Пароброд је аплицирао на редовном конкурсу код Министарства културе и информисања 
републике Србије,  Секретаријата омладине и спорта али и код дургих уметничких Фондација. 
 

Rock’n’Dorćoll / програм Rock и алтернативне музике 

У оквиру програма подршке младим саставима рок и алтернативне оријентације, односно у оквиру 
програмског блока названог симболично Rock’n’Dorćoll, покренутог са намером да се оживи 
музичка сцена на Старом граду и то најпре кроз квалитене живе наступе, насупрот веома живом 
клубском / ноћном животу, као и кроз подршку младим још неафирмисаним бендовима, 
реализовано је 4 програма, 3 појединачна коцерта бендова у матичном простору и 1 пројекат 
ревијалног / фестивалског карактера „Брзи бендови Србије“ на коме су након 20 година окупљени 
бендови који су деведесетих година чинили не само музичку и уметничку покретачку снагу већ су 
последице њиховох рада чиниле и врсту друштвених промена. Програми сцене Rock’n’Dorćoll 
оријентисани су на промоцију алтернативне музичке сцене, са акцентом на урбану културу. Кроз 
овај програм успостављена је боља видљивост сцене што је допринело већем интересовању 
омладине за активирањем у домену креативне индустрије. Платформа је успешно промовисала 
велики број нових „имена“ и ансамбала чији учинак у друштвеном животу локалне заједнице 
представља „ново лице“ урбане културе. 



- Аутопарк, концерт 
- Кец Кец, концерт 
- Збогом Брус Ли, концерт 
- Полиестер шок, концерт 
- 20 година брзих бендова Србије, Олимп, Београд 

 
Укупно реализовано 5 различитих програма. 

 
Програм Сва музика свима - World music 
 
У оквиру дела платформе намењене музичким програмима такође је реализовано 10 концерта 
различитих музичких жанрова. У оквиру овог програмског блока настављена је сарадња са 
Музичком омладином Србије и у Пароброду је реализовано 22.Квиз такмичење музичке омладине, 
које је подразумевало такмичење најбољих ученика, такмичара и представника  музичких школа из 
Србије. 
 

- 22. Квиз такмичење МОС 
- Амаро дел, концерт у оквиру програма МОС 
- Хоркестар и хор Пррроба, концерт 
- Fish in oil, концерт 

 
Укупно 4 различита програма. 
 
Укупно - 15 програма 
 
Укупни трошкови музичког програма: 1.083.700, 70 дин. 
 
* (детаљнији приказ структуре трошкова у прилогу извештаја) 

 

2. Позоршне тенденције / Пароброд театар 

 

У оквиру циклуса јавних читања неизведених драмских текстова „Бисери из управничких фиока“ 
покренутог 2011.године, који је нарочито кроз свој други циклус препознат као значајан и у 
тренутној ситуацији у којој се налази српска позоришна делатност веома значајан сегмент рада 
Установе, остварена је континуирана сарадња и рад на овом програму са несвршеним студентима 
драмских академија на одсеку драматургије, студентима глуме са истих тих академија, али и са 
афирмисаним еминентним редитељима и глумцима, све са циљем да се будући домаћи ствараоци 
драмске уметности опробају у нечему што има скоро све елементе професионалне позоришне 
продукције, али финансијски остварљивом у датим условима, и у чему им је пружена потпуна 
ауторска слобода да текстове које су изабрали реше на одређени концептуални начин, што им је 
често ускраћено у професионалним театрима. Јавна читања драмских текстова успостављена су 
кроз платформу под афирмативним називом – „Бисери из управничких фиока“. Програмска 
делатност ове платформе усмерена је на подржавање младих неафирмисаних драматурга и 
писаца драмских текстова за чије представљање стручној као и широј културној публици не постоје 
устаљени институционални оквири условљени имплементацијом великих позоришних продукција 
које се одвијају у оквирима ограничених буџета.  

Током 2012.године изведено је укупно 7 јавних читања, од тога укупно 4 у матичном простору, у 
периоду јануар – април 2012. и  још 3 у просторима партнерских институција (ДОБ, КЦ Град, кафе 
Централа), у периоду октобар – децембар 2012. 
 

- „Copy/Paste“, Вук Бошковић –текст, Јана Маричић – режија 
- „Дискретне жене, декоративно дете, данска дога“, Тамара Шушкић, Ана Сеферовић, Тања 

Марковић – текст, Maja Mирковић - режија 
-  „Само не у Швајцарску“, Предраг Михајловић – текст, Марко Манојловић – режија 



- „Гребање или како се убила моја бака“ , Тања Шљивар – текст, Марија Липковски – режија 
*текст који је у тренутку јавног читања У Пароброду био у фази постављања и скоре премијере у Битеф театру, чиме је 
мисија овог програма и остварена 

- „Casa Novak“, Тамара Бијелић – текст, Стеван Бодрожа - режија 
- „Тело“, Бранислава Илић – текст, Стеван Бодрожа – режија 
- „Деца у формалину“, Маја Пелевић – текст, Урош Јовановић – режија 

 

Напомена: стручни сарадник на позоришном програму Установе и уредник (селектор и 
организатор) јавних читања драмских текстова је Стеван Бодрожа, културним круговима познат 
редитељ млађе генерације чије представе се већ низ година изводе на београдским сценама, као 
и значајним позоришним сценама у региону и Европи.  
 
Укупно трошак реализације програма „Бисери из управничких фиока“ / 7 читања: 274.644, 00 
дин.  
 
У оквиру позоришних активности УК Пароброд, у периоду јануар – март 2012 у укупно  6 термина 
је изведена и представа „Пансион Бекет“, прва самостална позоришна продукција Установе, чије 
је премијерно извођење било у новембру 2011.године. 
 
Укупно трошак 6 извођења представе „Пансион Бекет“: 147.260, 00 дин. 
 
Током 2012.године УК Пароброд је ушла у припрему и развијање нових пројеката у оквиру 
Пароброд театра, пре свега у планирање и припрему Првог фестивала савремее српске 
драмтургије, чија је прва едиција планирана за јун 2013. Припрема овако комплексних програма 
подразумева и аплицирање на конкурсима код различитих инстанци – Министарство културе и 
инофрмисања Републике Србије, Секретаријат за омладину и спорт, Теленор фондација итд. 
 
Укупни трошак програма Пароброд театар: 421.904, 00 дин.  
 
 

3. Визуелни програм 

Иако визуелни програми не потпадају под извођачке делатности, у случају програма УК Пароброд 
и у 2012., програми су подразумевали превасходно подржавање сцене у домену нових медија, 
mixed медиа, дигиталних уметности, концептуалне уметности и нових урбаних тенденција (street 
art, wеb based art и критичку уметност). Платформа задржава и традиционалне галеријске 
програме у адекватној процентуалној расподели заступљености у односу на прогресивну кустоску 
политику (однос 70/30 у корист нових тенденција). Галерија Пароброд подразумева шири оквир 
визуелних сегмената: сликарство, комбиноване технике, скулптуру, примењену уметност, графику, 
графички дизајн, дигиталне уметности, инсталацију, нове медије, street art, DIY продукцију урбане 

културе као и ангажовану уметност; у форматима самосталних и колективних изложби. 

Реализоване су следеће изложбе: 

- „Духовна призма стварности“ Владими Аландер, слике 
- „Време када игра престаје“ Немања Окиљевич, цртеж 
- „Дијамант“ Марија Радосављевић 
- „Имаголирика“ Данило Лучић 
- „Месо као отеловљење страха“ Јана Стојаковић 
- „Чин други, сцена прва“ Миладин Милетић 
- „Стварно и могуће“ Сања Димитријевић, награђиване илустрације 
- „Поглед у непознато“ Слободан Петровић, фотографија 
- „3818“ Немања Мараш 
- „Интимне представе“ Анђелија Вујић и Јована Бралетић 
- „Кадрополис“ слободна интерпретација филмских кадрова 
- „Труомљење“ Т.Којић, С.Михајловић, М.Лазаревић 



Један број изложби у оквиру збваничног  визуелног програма оријентисан је на младе уметнике 

који се налазе на прелазу између едукативних структура и професионалне уметничке каријере. 

Овако постављена, платформа искључиво подржава прве самосталне изложбе селекције младих 

уметника који су показали висок ниво креативних капацитета и ангажованости. 

Укупан трошак визуелног програма: 303.547, 00 дин. 

Видео и перформанс / укупно 4 програма: 

- „Јабука на 100 начина“ Златко Вићентијевић 
- „Илегални перформанс“ Бојана радуловић, Црна Гора 
- „No border“, AV програм 
- „Оне“, „Мимоилажење“, визуелни перформанси 

Укупни трошкови сегмента видео и перформанс: 301.749, 00 дин. 

Укупно трошак визуелног програма / 16 програма: 625.296, 00 дин. 

* (детаљнији приказ структуре трошкова у прилогу извештаја) 

УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО 44 ПРОГРАМА ИЗВОЂАЧКИХ УМЕТНОСТИ 

Укупан трошак извођачке платформе: 2.482.650, 00 дин. 

 

КЊИЖЕВНА ПЛАТФОРМА 

Књижевна платформа и у 2012.години подразумева програме у динамици два пута месечно, у 
устаљеном термину сваког другог уторка. Оваква динамика и континуитет програмског оквира 
допринела је успостављању редовне публике као и успешном пласирању савремених тенденција 
које заступамо крзо овај програмски сегмент. 

Књижевна платформа и  у 2012. години била је оријетисана на ауторе и издања од важности за 
развој критичке мисли, затим, очување урбаних вредности и подржавање прогресивних књижевних 
тенденција као и праћење актуелних светских токова.  

Овај сегмент подразумева укупно 6 изведених програма у матичном простору у редовним 
терминима. По припајању Куће Ђ.Јакшића Установи културе Пароброд, уредница књижевног 
програма је реализовала програм и у организационој јединици, независно од програма који су 
претходно улазили у план и порграм рада Куће. Пун потенцијал продукције остварен је кроз 
сарадње са организацијама цивилног друштва (удружења грађана и независни издавачи) као и 
институционалног сектора (институционализовани издавачи и фестивали) 

Реализована су следећа представљања и промоције књига: 

- „Хладна предјела за топлу браћу“ Сами де Сад 
- „Бернардијева соба“ предтављање добитника НИН-ове награде за 2012., Слободан Тишма, 

са напоменом да је прва београдска промоција по уручењу награде одржана управо у 
Пароброду 

- „Ода мањем злу“ Воја Чолановић, кандидат (првих 5) за НИН-ову награду 2012. 
- „Једино ветар“ дејан Алексић, песничка збирка 
- „Систем“ Марјан Чакаревић, песничка збирка 
- „Последње Сергијево искушење“ Јани Вирк, сарадња са издавачком кућом Архипелаг 

Укупно реализовано 6 књижевних програма. 



Укупно трошак реализације књижевне платформе: 166.046, 00 дин. 

* (детаљнији приказ структуре трошкова у прилогу извештаја) 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ФЕСТИВАЛИ 

И током 2012.године УК пароброд је узела учешћа у значајнијим пре свега општинским а потом и 
градским и регионалним манифестацијама и фестивалима. Овакав сегмент рада, учешће и 
партиципација Установе у програмима је била од великог значаја за одржавање континуитета рада 
и видљивости, присутности како у медијима тако и код шире културне публике. Програм под 
називом „Манифестације и фестивали“ подразумева велики број остварених сарадњи са 
етаблиранима али и новооформљеним иницијативама, на националном и регионалном нивоу. 
Манифестације и фестивали усмерени су на побољшање квалитета живљења локалне заједнице и 
оријентисани су на културу толерантности и једнакости као и на културу подржавања омладинских 
и независних иницијатива које имају капацитет да у блиској будућности буду представници 
кључног сегмента транзиционе политике – активирања цивилног сектора у структуралном развоју 
друштва. 

Током 2012. под окриљем платформе „Манифестације и фестивали“ имплементирано је укупно 8 
програма у којима је остварена сарадња са представницима независног сектора као и са 

представницима институционалног сектора. 

Реализоване су следеће активности: 

- Изложба „Једна сцена, речито путовање“, пратећи програм ФСФ (Фестивала студентског 
филма) 

- Јевремова улица сусрета / традиционална манифестација поводм славе Градске општине 
Стари град Цвети, 2012.године Установа културе била је организатор манифестације  

- Фестивал једног писца, M. Крлежа, сарадња са Култуним центром Београда 
- Фестивал Миксер, партиципација у програму;  

У оквиру Миксер фестивала Пароброд је остварио значајан успех и видљивост реализованих 
програма како у медијима тако и код шире циљне групе. Учешће Пароброда на Миксер фестивалу 
било је веома значајно али и неопходно ради остваривања континуитета активности и рада како 
Установа не би из објективних разлога изласка из свог матичног простора због комплетне 
реконструкције нестала са мапе живих, културних институција.  

Том приликом реализован је мултимедијални програм: музички, филмски и визуелни програм. У 
оквиру музичког програма током 5 дана трајања фестивала наступило је 5 различитих  младих 
бендова који се својим радом потпуно уклапају или су произашли  из  програмске целине Rock ’n’ 
Dorćoll (КецКец, Маргита је мртва, Stray Dogg, Fish in oil, Thank you Baudlaire). У оквиру филмског 
програма презентована је новина у концепту пројекта Filmstreet, који је 2012.године био обогаћен и 
култним остварењима домаће, ex YU кинематографије. На Миксер фетсивалу приказан је филм 
„Мирис пољског цвећа“ култно остварење редитеља Срђана Карановића (1977), са намером коју 
поред организовања квалитетног и забавног програма на отвореном (биоскоп на отвореном – open 
air cinema ) у летњем перриоду, коју овај пројекат има, континуирано се остварује и едукација 
младих генерација како у области светске и европске класичне тако и у области домаће 
кинематографије. У оквиру визуелног програма презентовани су радови VJ радионице коју 
организује уметнички колектив / удуржење Кишобран са којим Пароброд континуирано сарађује, 
као и крактке видео форме, вирали уметника друштвено - ангажоване оријентације.  

- Светски дан музике, Фестивал француске шансоне, програм Установе културе Пароброд 
поводом Светског дана музике, који се још од 1985.године обележава широм Европе, а 
потом  и света, 2012.године био је осмишљен кроз јавни позив/конкурс младим и не само 
младим певачима, пре свега аматерима који су били дужни да одговоре пропозицијама 
конкурса, да изведу 1 конкурсну и 1 по слободном избору француску шансону, уживо уз 



пратњу састава окупљеног специјално тим поводом, и певајући на француском језику. 
Након селекције од стране стручног жирија, осмишљен је програм у коме је партиципрало 5 
младих певача аматера, различитог узраста. Програм је реализован у екстеријеру, у форми 
уличног фестивала и потом употпуњен и филмском пројекцијом француске 
кинематографије „Les demoiselles des Rochefort“, у оквиру Filmstreet програма а све уз 
присуство представника Француског Института у Београду као и Амбасадора Републике 
Француске у Београду. 

- Filmstreet, у периоду мај – септембар реализовано 53 пројекције на преко 15 различитих 
локација; некомерцијалан, едукативан, забаван програм на отвореном простору, чији 
концепт се из године у годину шири у смислу освајања нових националних 
кинематографија кроз остваривање сарадње Пароброда, Нове идеје као партнера на 
пројекту са Француским институом, Амбасадом Индије у Београду али и уз континуирану 
подршку града Београда. Овако компелксна али успешна реализација програма допринела 
је да Filmstreet постане препознатљив и да егзистира као самостални бренд. 

- Кикинда шорт, Међународни фестивал кратке приче у сарадњи са истоименим удружењем 
из Кикинде.  2012. реалиозовано је седмо од тога друго издање фестивала у сарадњи са 
нашом Установом. Идеја запартиципацијом у овом догађају потиче од жеље да се 
допринесе промоцији ове посебне, не тако честе писане форме – кратке приче код нас. 

- Битеф Полифонија, пратећи програм Битеф фестивала, Фестивала нових позоришних 
тенденција, чију организацију и седиште одржавања већег дела програма је још од 
оснивања преузела УК Пароброд. Битеф Полифонија је септембра 2012.године успешно 
реализована ван матичног простора.  

Укупно – 8 програма 

Укупно трошак реализације платформе Манифестације и фестивали: 2.482.541, 00 дин. 

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Програмска платформа за међународну сарадњу односи се на пројекте усмерене на, пропагирање 
мултикултуралности и развијање међународне сарадње, са акцентом на промоцију европских 
вредности и успостављање веће мобилности културе. Програми се односе на културне продукције 
високог квалитета кроз које се остварује званична сарадња са институцијама / представницима 
страних култура. Програми званичних међународних сарадњи усмерени су на популаризацију 
културе на нивоу шире јавности. 

Током 2012.године успешно је реализовано 2 пројекта међународне сарадње. 

У сарадњи и под покровитељством Градске општине Стари град, у јуну месецу је реализован трећи 
по реду пројекат посете европским престоницама културе. Овај пројекат је инициран 2010.године 
од стране Канцеларије за младе Стари град. У сарадњи и заједничкој коорганизацији, 2012.је број 
младих људи са Старог града, већином студената у области културе и уметности као и 
менаџмента у култури, који су добили прилику да оду на студиско, едукативно путовање и 
упознавање начина организације великих, значајних културних пројеката, попут пројекта Европских 
престоница културе, заокружен на 80. У оквиру програма предвиђеног за 2012. Група студената 
праћена делегацијом испред Општине Стари град и УК Пароброд, посетила је Португал. Пројекат 
је реализован под симболичним називом „Португал и ја“ и том приликом посећен је град 
Гимараеш, европска престоница културе 2012, као и град Порто, престоница културе 2001. Кроз 
званичне посете, пријеме од стране организационих одбора пројекта у наведеним градовима, као и 
пријема у званичним институцијама културе, музејима и размене знања и пракси на овом пољу, 
група младих студената је стекла непроцењиво вредна искуства која ће пре свега бити у 
могућности да примени на развијању сличних или истог пројекта у свом матичном граду. Сам 
пројекат посете европским престоницам културе замишљен је и реализује се 3 године у 
континуитету превасходно као едукативни програм.  



Пароброд је током 2012.године као и претходних година имао улогу главног организатора овог 
програма, пре свега у смислу организације јавног конкурса, отвореног позива младим људима са 
Старог града, промоције пројекта као и јавне промоције одабраних путника, а потом и улогу 
организатора културног, едукативног и уметничког дела програма у самим градовима – европским 
престоницама културе. Традиционално након повратка у Београд, у Пароброду, а ове године из 
објективних разлога у галерији Озон, организована је мултимедијална изложба као и пројекција 
документарног филма који су настали током саме посете а чијем су креирању најпре допринели 
сами студенти/путници. Програм представљања овог пројекта у Београду, 2012.је употпуњен и 
презентацијом и предавањем извршног директора Гимараеш 2012, господина Руи Катарине, као и 
присуством Амбасадорке Португала на самом програму. Партнер на пројекту 2012.год.била је и 
Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима, која је пре свега допринела 
остваривању званичних контаката и веза са организационим одбором града Гимараеша, као и 
омогућавању посете додатним културним садржајима. Такође, Агенција је дала и свој пре свега 
финансијски допринос при реализацији изложбе у у септембру у Београду. Слободно се може рећи 
да је кроз програм међународне сарадње у 2012.остварен  напредак у смислу организације, 
продукције, умрежавања.  

У новембру 2012.године реализовани су Дани савремене хрватске поп културе у Београду, у 
организацији и продукцији УК Пароброд. Вишедневни програм реализован је у Дому омладине 
Београда, као партнерској иниституцији културе у тренутку адаптације простора Пароброда. Том 
приликом, старограђанима али и широј културној публици града Београда, презентован је рад и 
начин функционисања као и нека од најзначајнијих остварења Загребачког филм фестивала, као и 
богат музички програм намењен различитим циљним групама / генерацијама. Такође, промовисана 
је и књига „Седма република“. Овај догађај као и у претходним годинама заокупио велику пажњу 
штампаних и електронских медија и допринео видљивости и одржању континуитета активности 
Пароброда у јавности. Кроз овај програм настављена је сада већ дугогодишња сарадња 
Пароброда и Амбасаде Републике Хрватске.  

Трошкови реализације програма „Португал и ја“: 669.731, 00 дин. 

Трошкови реализације програма „Дани савремене хрватске поп културе - Загреб на службеном 
путу“: 543.504, 00 дин. 

Укупно – 2 програма 

Укупно трошак платформе међународна сарадња: 1.213.235, 00 дин. 

 

МЕДИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ / Односи с јавношћу 

Карактеристично за већи део протекле године је да је, иако је УК Пароброд била у  реконструкцији, 
програм настављен несмањеним интензитетом и то пре свега захваљујући сарадњи са другим 
институцијама културе и организацијама које су Пароброду уступиле своје капацитете.  Програми 
су се одигравали на више локација од којих посебно истичемо оне на улицама где је успешно 
одржаван програм “Filmstreet” који је привукао пажњу медија. 

На основу анализе press clipping-a, по месецима у периоду од јануара до децембра 2012. могу се 
добити следећи резултати по броју објава: 

јануар – 6, фебруар –11,  март – 10, април – 9, мај – 8, јун – 7, јул – 3, август  - 4, септембар – 2, 
октобар – 6, новембар – 28, децембар – 4 

УКУПНО: 98 

У посматраном периоду приметно је константно присуство у wеб порталима који су нарочито 
посветили пажњу програму Филмстреет. Видео клипинг није доступан за период јануар – 



септембра 2012., из објективних разлога, односно пормене адресе канцеларија Установе културе у 
периоду реконструкције. 

 

 

  

Статистика 

За период од јануара до краја августа констатујемо просек од 6,6 објава месечно, док је у периоду 
од септембра до краја децембра протекле године забележено 18,3 објава на месечном нивоу.  

У периоду од октобра до краја године доступан је видео клипинг за програме Пароброда и Куће 
Ђуре Јакшића. Само у новембру 2012. бележимо 23 објаве на телевизијама, што сматрамо 
великим успехом ПР стратегије. Међу објавама, а нарочито током трајања програма “Загреб на 
службеном путу” бележимо појављивања у ударним терминима и емисијама електронских медија, 



као што су објаве у информативним емисијама: Дневник 2 и  Дневник 3 националне телевизије 
РТС, вести у 19ч и вести у 23ч Б92. Само за Кућу Ђуре Јакшића у месецу децембру бележимо пет 
објава. 

 С обзиром да je координацију односа са јавношћу у УК Пароброд половином септембра 2012. 
године, преузео сарадник Вељко Јовановић, неопходно је било првенствено спровести анализу 
постојећег стања у овом сектору, а затим и успоставити систем рада и координацију у области 
односа са јавношћу.  

Посматрајући пре свега написе у дневним и недељним новинама као и објаве на wеб порталима, у 
периоду од јануара до септембра 2012. године, забележено је укупно 53 објаве везане за програм 
Пароброда. Подаци за видео клипинг у датом периоду нису доступни. Осим редовног објављивања 
програма у дневним новинама, објављиване су и најаве за програме као и осврти по самом 
дешавању. 

У периоду од септембра до краја децембра 2012. године у истом узорку забележено је 55 објава. 

Домети 

У прва три месеца ангажовања професионалног сарадника на пословима координације и 
планирања ПР стратегије УК Пароброд и Куће Ђуре Јакшића постигнуто је редовно присуство у 
штампаним и електронским медијима, а посебно је приметан пораст објава у електронским 
медијима, нарочито на телевизијама. 

Улазак Куће Ђуре Јакшића под окриље Пароброда допринео је повећаној свести код представника 
медија о различитим програмима који се реализују како у “Кући” тако и у самом Пароброду.  

Ревизија мејлинг листе допринела је повећаном броју објава и јаснијем таргетирању. 

Лични контакти са представницима појединих медија, такође су помогли у позиционирању 
Пароброда као квалитетног партнера који медијима олакшава преношење активности наше куће. 

Пребацивање Куће Ђуре Јакшића под надлежност Пароброда изазвало је у једном делу медија и 

стручне јавности недоумице које су резуртирале повременим нападима и неоснованим тврдњама 

да ће програмске активности Куће бити угрожене. Благовременом и активном кампањом, доказано 

је да је Пароброд као Установа културе градске општине Стари град, компетентна и адекватна 

установа која је на прави начин преузела бригу о Кући водећи рачуна о специфичностима тог 

простора, али и инсистирајући на повећању квалитета комуникације са посетиоцима. 

Циљеви и препоруке за наредни период 

Сматрамо да је неопходно побољшати сарадњу са појединим штампаним медијима и wеб 

порталима појединих листова. Успостављање уговорне сарадње са партнерским институцијама и 

компанијама омогућава израду стратегије заједничког наступа. 

У циљу стварања јасне слике о УК Пароброд као институцији културе ГО Стари Град, неопходна је 

јасна иницијатива Општине и присуство њених представника на програмским активностима. 

Заједнички наступи у медијима могли би да помогну стварању свести о раду јаке институције 

културе локалне самоуправе коју медији већ у овом тренутку перципирају као важну културну тачку 

која својим значајем превазилази оквире Старог Града. 

У плану за 2013.годину је појачана директна кампања по окончању реконструкције Пароброда која 

би била конципирана као интеракција са садашњом и потенцијалном публиком. Досадашња 

кампања је у последњих шест месеци 2012. била између осталог заснована на унифицирању 

језика којим се комуницира са јавношћу у циљу диверсификације публике и приближавања 



наизглед херметичникх садржаја, онима који до сада због предрасуда нису постали публика 

Пароброда.  

Потребно је додатно инсистирати на помињању Пароброда као организатора програма јер је 

приметно повремено одсуство овакве напомене у објавама. 

Press clipping - изводи 

  

 
 
 
Бисери из управничких фиока 
 
У сали „Американа" у Дому омладине одржано је прво у низу читања драмских текстова, у оквиру пројекта „Би-сери из управничких 

фиока", који је организовала установа културе „Пароброд". Стеван Бодрожа, редитељ про-грама, одабрао је дела неафирмисаних 

младих редитеља која већ неко време „чаме чекајући" у фиокама управника многих позоришта. Драма „Каса Новак", ауторке Тамаре 
Бијелић, дочекала је својих „пет минута" на сцени захваљујући глумцима Банету Видаковићу, Марији Опсеници, Ивани Кањевац и Ани 

Стефановић. Они су, без сценографије, заваљени у фотеље на сцени, читајући и реплике ликова и дидаскалије, дочарали свакодневицу 

једне породице. 

М.Д.Ђ- 

 

Звучна мапа Дорћола 
 
Званична промоција интернет странице „Звучна мапа Дорћола" у организацији Удружења грађана „Тачка кому-никације" почела је 

испред Установе културе „Пароброд". Организатори су госте провели кроз неке од најживописнијих локација. Прва је била Ћошак 
Салвадора Далија на углу Симине и Капетан Мишине улице. Презентација је настављена у Галерији Дома омладине, где је у функцију 

стављена апликација за андроид уређаје,помоћу које је садржај „Звучне мапе Дорћола" доступан на тачкама које су у мапи убележене. 

Идеја пројекта је да посетиоцима Дорћола помогне да разумеју и доживе дух овог дела града,кроз приче и успомене његових житеља. 
А. Ј. 

 

 

 

 

 

 



Шеснаеста тачка на „Звучној мапи Дорћола" 
 
У оквиру пројекта „Звучна мапа Дорћола" синоћ је у Дому омладине представљена 16. тачка ове мапе, а том приликом је испред УК 

"Пароброд" и званично покренута андроид апликација која се може преузети са сајта www.zvucnamapadorcola.rs -  Када се корисници 

апликације нађу поред неке од 16 звучних мапа стиже им обавештење о којој локацији је реч. Након тога, они могу да кликом на то 
обавештење чују причу која је везана за конкретно место - објашњава Ђековићева. Шеснаеста тачка на мапи "Чаки", роштиљ који се 

налази у Улици Деспота Ђурда, а који је познат као место окупљања ђака из оближње ОС "Браћа Барух". У мапу је уцртана и Чукур 

чесма, Дом породице Павловић, ћошак Салвадора Далија... [Б. Д] 
 

 

 
 

 

 

 



Београд је Загребу ближи од Запада 
 

Борис Т Матић, продуцент и оснивач Филмског фестивала у Мотовуну и Загреб филм фестивала, наглашава да је 

веома битан процес упознавања нових генерација из Београда и Загреба. Он је гостовао у београдском Дому 

омладине у оквиру манифестације "Загреб на службеном путу", на којој је од 9 до  11. новембра представљена 

савремена хрватска поп култура. –  

 
Без обзира на скору прошлост, мислим да смо одређени једни према другима и да су овакве манифестације одлична прилика да се 
упознају колеге и њихов рад. Мислим да једни од других можемо доста научити, а на крају крајева и схватити да"међусобне разлике" 

којима нас засипају национални душебрижници и нису тако велике и да су нам неке ствари пуно ближе него с колегама који су и мање 

удаљени од 400 километара на Западу. Што се тиче узвратне посете Београда Загребу, ми смо увек отворени за тако нешто, иако Веће 
српске националне мањине већ неколико година и у биоскопу „Еуропа" у Загребу отганизује Дане српске културе, који су врло слично 

конципиран као и овај хвале вредан пројекат „Пароброда" - каже за "Блиц" БорисТ.Матић. Представили сте омнибусе "Загребачке 

приче вол 2". Да ли је то најбоље када су нови хрватски аутори упитању? –  
 

Има у Хрватској још нових одличних аутора који се нису окушали у "Загребачким причама". Ми смо расписали конкурс и за први 

омнибус је пристигло 109 сценарија од којих смо ми снимили њих девет. Филм је приказиван као целина на фестивалима и у 
дистрибуцији, појединачни кратки филмови из омнибуса су направили леп успех на фестивалима. Након тог успеха смо расписали 

конкурс на тему љубав и на наше изненађење пристигла су нам 142 сценарија од којих смо снимили шест и они чине "Загребачке приче 

вол 2".  
 

Недавно сте радили филм са Микијем Манојловићем. Шта је сада актуелно? 

Управо смо пре десетак дана започели снимање бугарског филма "Судилиште" који је копродукција Бугарске, Македоније, Немачке и 
Хрватске. Режисер је Стефан Командарев, који је са својим првим фллмом био на ужој листи 

од девет филмова за награду Оскар. И да, у том и у овом филму насловну улогу тумачи Мики Манојловић. Спремамо и нови филм 

Антонија Нуића "Срце месара". 

 

Кућа ђуре Јакшића у оквиру Пароброда 

 
Бригу о Кући ђуре Јакшића, једном од најстаријих и најзначајнијих објеката у Скадарлији, према одлуци Општине Стари град преузеће 
установа културе Пароброд. Од седамдесетих година двадесетог века кућа у којој су, поред Јакшића, становали и други значајни 

уметници попут чича Илије Станојевића или Димитрија Гинића, постала је дом за уметнике из целе Југославије. Кућа је својим 

књижевним вечерима, изложбама, концертима, монодрамама, конференцијама за новинаре, туристич- 
ким презентацијама, радионицама и гостима, учинила ово место незаобилазним на мапи установа културе овог дела Бал- 

кана. Оваква традиција ће се наставити, али ће се према најавама из Пароброда у блиској будућности употпунити и другим 
садржајима. У петак, 16. новембра, на програму су „Напеви фламенка", наступа Антонио Мачадо де Мофило. К. 

 

 
НАГРАДА 

Нови Зограф 
 
Награду за модерни уметнички сензибилитет Фонда "Тодор Манојловић" ове године добио је стрип-аутор "Времена" Саша Ракезић 

алиас Александар Зограф. За стрипове које Ракезић објављује у "Времену" у образложењу жирија је поред осталог речено: "Овај 
потентни цросс-овер есеја и стрипа он користи на разигран, забаван, понекад духовит, понекад меланхоличан начин. Уз континуирано 

истраживање света снова као и фронтално суочавање са суровом реалношћу, Зографа, у трећој деценији стваралаштва, понајвише 

занимају интимна путовања кроз време и простор. Културни археолог и истраживач пар еxцелланце он пасионирано посећује бувље 
пијаце и на њима проналази одбачене артефакте неких заборављених, расутих живота, фото-албуме, писма, дневнике, које у својим 

дирљивим малим стрип-албумима брижно реконструише. С једнаком истраживачком страшћу путује светом и преноси нам своје утиске 
у повременим путописним вињетама о градовима виђеним једним живахним и јединственим погледом заинтересованим за сваки 

необични детаљ, а посебно заљубљеним у све што је мало, незнатно, стидљиво, и што би лако промакло оку неопрезнијег посматрача." 

Као део награде "Тодор Манојловић" недавно је објављена и књига под називом Двапут Наопачке, која сабира Зографове стрипове 
објављене у листу "Време" од јула 2009. до фебруара 2011. 

У организацији УК Пароброд, Фонда "Тодор Манојловић" и Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" из Зрењанина, у среду 5. 

децембра, са почетком у 19ч, у Кући Ђуре Јакшића (Скадарска 36) биће одржана београдска промоција ове књиге, на којој ће говорити 
Александар Зограф и Владимир Арсенић. 

 

 



 



КУЋА ЂУРЕ ЈАКШИЋА / преглед реализованих програма у периоду новембар – децембар 2012: 

Књижевни програм / укупно 9 програма 

- Промоција књиге „Све сам фин свет“, Роберт Вајс, реализација уз подршку амбасаде 

Краљевине Холандије 

- Представљање књиге „Силазак у Атлантис“, др Ненада Петровића 

- Вече усмених приповедача, Филолошка гимназија 

- Промоција романа „Кућа која се смањује“, Владимира Кракова  

- „Вера Павладољска“, Матија Бећковић  

- Представљање књиге „Приче на ћошку“ ауторке Оливере Ђурђевић 

- „Психолошки аспект  архетипа змије“ предавање, академ. Проф. Др Владета Јеротић 

- Представљање књиге „Лирски записи“ Биљане Крстић, организација: Амбасада Финске, 

НВО „Помоћ породици“, специјални гост: етно музичар Биљана Крстић 

- Представљање књиге „Руски мислиоци и Европа“, Василија Зенковског 

Визуелни програм / изложбе / укупно 7 

- Изложба акварела и цртежа - Христиана Папамалис, Грчка 

- Изложба слика – Марко Филипети, Италија 

- Изложба акварела – Ана Косаковска, Пољска 

- Изложба уметничких фотографија архитекте Катарине Петровић 

- Изложба слика „Пејзажи“, уље и акварел ауторка Катарина Марковић 

- Колективна изложба радова друштва уметника Арт-Етнос из Суботице, слике од сламе 

- Изложба слика академске сликарке Јелене Стошић „Љубав“, уље на платну 

Музички програм / укупно 3 

- Напеви фламенка, Антонио Маћадо де Мофило 

- Вече класичне музике, средње музичке школе Даворин Јенко 

- Јавни час – концерт младих талената музичке школе Даворин Јенко у Београду 

 

Хуманитарна акција / 1 

13.12. – 14.12. Хуманитарна продаја књига у организацији Куће Ђуре Јакшића и издавачких кућа из 

Београда. Приход од продаје намењен деци оболелој од карцинома. Хуманитарна акција 

организована у сарадњи са Дечијом онкологијом. 

Међународна сарадња / 1 

8.11. Вече Еквадора, уз подршку конзулата Еквадора у Београду 

УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО: 21 програм 

Напомена: на реализацији програма орг.јединице – Куће Ђ. Јакшића, као и на реализацији редовног рада и 

пословања били су ангажовани сви кадровски капацитети Установе културе Пароброд као и техника и опрема 

неопходна за продукцију програма. 

 

 



Финансијски преглед пословања УК Пароброд за 2012. приказан је у оквиру описног дела 

Извештаја али и кроз Прилог 1 и Прилог 2 извештаја : 

Табеларни прихаз прихода 
остварених у 2012. години 

      

      

Економска 
класификација 

Опис Износ Процентна  
структура 

  Средства из буџета     

781112 Трансфери од директних ка  
индиректним буџетским 
корисницима 

28.031.847 99% 

  Сопствени приходи     

742351 Приходи које својом 
делатношћу 
остваре органи и организације 
општина 

231.739 1% 

      

  Укупни приходи 28.263.586   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табеларни приказ исплата по 
уговорима о делу 

        

       

Месец Број  
ангажованих  
лица 

Бруто  
исплата 

Нето 
исплата  
по уговору 

Порези и  
доприноси 

Јануар      

Фебруар      

Март 1 37.651 25.000 12.651 

Април      

Мај      

Јун      

Јул      

Август      

Септембар      

Октобар      

Новембар      

Децембар      

          

Укупно 1 37.651 25.000 12.651 

 

 

Табеларни приказ исплата по 
уговорима о ауторском делу 

        

       

Месец Број  
ангажованих  
лица 

Бруто  
исплата 

Нето      
исплата  
по уговору 

Порези и  
доприноси 

Јануар 1 14.482 10.000 4.482 

Фебруар 11 171.172 124.000 47.172 

Март 12 152.450 120.960 31.490 

Април 9 112.030 79.500 32.530 

Мај 3 21.075 17.200 3.875 

Јун 4 126.359 98.245 28.114 

Јул      

Август 1 43.882 30.300 13.582 

Септембар 1 66.820 58.000 8.820 

Октобар      

Новембар      

Децембар 2 100.826 67.500 24.914 

          

Укупно 44 809.097 605.705 194.980 



Преглед прихода и расхода / извршење буџета 2012: 

 

 

Београд,          Милена Рајковић 

23.04.2013.                  директор УК Пароброд 

                   _____________________ 


