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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ

Назив устанпве

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ''ПАЛИЛУЛА'' БЕОГРАД

Седищте устанпве (адреса)

11000 Бепград, Митрппплита Петра брпј 8

Псниваш

ГРАДСКА ППШТИНА ПАЛИЛУЛА

Датум псниваоа Устанпве

25.05.2007. гпдине

Пснивашки акт

Рещеое Скупщтине ГП Палилула брпј 060-17/2007-I-6-3

Брпј регистарскпг улпщка
регистарскпг суда

5-1033-00 Тргпвински суд у Бепграду, 21.09.2007. гпдине

Матишни брпј устанпве, дпдељен
пд Реп.завпда за статистику

17698672

Ппрескп идентификаципни брпј

105202498

Пснпвна делатнпст Устанпве

9003 - Уметнишкп стваралащтвп

Пстале делатнпсти

Сценска уметнпст, извпђеое ппзприщних представа и
пстале слишне делатнпсти

Име, матишни брпј директпра и
датум именпвоа

АНЂЕЛКП ЖИВКПВИЋ, диплпмирани правник, уписан у
регистар суда 30.06.2011. гпдине

Укупан брпј и структура сталнп
заппслених у Устанпви на дан
01.12.2014

11 радника на непдрeђенп време, 3 виспка спрема, 1
вища спрема, 2 шетвпрпг.средоа щкпла, 1 трпгпд.средоа
щкпла, 4 пснпвна щкпла
Ппслпвна зграда у Бепграду, Митрппплита Петра брпј 8,
укупна ппврщина пкп 4.500 м2, Рещеоем СП Палилула
брпј 060-19/2007-I-6-5 пд 27.09.2007. гпдине, Устанпви
пренетп је правп управљаоа и кприщћеоа зградпм

Пословни простор, врста, место где
се пословни простор налази, основ
коришћења, укупна површина и
намена:
Број телефона и телефакса
установе:

Тел. 011/2762-225; Факс 011/2764-757

Електронска адреса установе

office@ukpalilula.rs

Адреса интернет стране установе

www.ukpalilula.rs
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1.1.

ИСТПРИЈАТ УСТАНПВЕ, ЦИЉ И МИСИЈА

Рещеоем Скупщтине Градске ппщтине Палилула брпј 060-17/2007-I-6-3 пд
25.05.2007. гпдине пснпвана је Устанпва културе ''Палилула'' (тадащои назив Устанпва
културе ''Браћа Стаменкпвић - Палилула'').
Рещеоем наведенпг пргана (псниваша Устанпве), брпј 060-19/2007-I-6-5 пд
27.09.2007. гпдине, Устанпви културе ''Палилула'' (у даљем тексту - Устанпва) пренетп је
правп управљаоа и кпришћеоа зградпм у Митрппплита Петра брпј 8, катастарска
парцела 616/113 ЗКУЛ 4415 КП Бепград 2, кпја је у јавнпј свпјини а шији кприсник је
Градска ппщтине Палилула.
Устанпва је регистрпвана у Тргпвинскпм суду у Бепграду, дана 21.09.2007. гпдине,
регистарски улпжак брпј 5-1033-00. Директпр Устанпве је диплпмирани правник
АНЂЕЛКП ЖИВКПВИЋ, уписан је у регистар Суда дана 30.06.2011. гпдине.
Данас, Устанпва културе „Палилула“ је ппливалентна устанпва у делатнпсти
културе и пбразпваоа, са знатним прпстпрним капацитетпм, такп да је ппстала
незапбилазнп местп у културнпм живпту Градске ппщтине Палилула и Града Бепграда.
Устанпва је свпјим прпграмима пкренута прпмпцији вреднпсти птвпренпг и демпкратскпг
друщтва, сарадои са лпкалним, наципналним и светским уметницима и уметнишким
групама, какп прпфесипналцима такп и аматерима.
Адаптацијпм и санацијпм велике двпране - Сцене „Стаменкпвић“, некадащоим
Дпмпм културе“Браћа Стаменкпвић“, кпји је на жалпст изгпреп у ппжару, дпбијен је
велелепан, мултифункципналан прпстпр, капацитета 466 места, ппремљен
најсавременијим пратећим светлпм, пзвушеоем и свим садржајима кпје има једна
прпфесипнална устанпва.
Припритет у фпрмираоу прпграмске щеме УК „Палилула„ је да се пмпгући
културни и друщтвени напредак лпкалне, па и щире заједнице. Друщтвена мисија УК
’’Палилула’’, кап ппщтинске културне устанпве, је да ппстане незапбилазнп местп у
културнпм живпту свих Палилулаца, ппсебнп деце, местп где ће у креативнпм пкружеоу
прпвпдити слпбпднп време.
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2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ''ПАЛИЛУЛА''
2.1.

ПРАВНИ ПСНПВ ЗА ПБАВЉАОЕ ДЕЛАТНПСТИ

Правни пснпв за пбављаое претежне делатнпсти (9003 - Уметнишкп
стваралащтвп), кап и ппслпва у вези са оoм, су пдгпварајуће пдредбе следећих прпписа
и угпвпра:


Рещеое Скупщтине Градске ппщтине Палилула брпј 060-17/2007-I-6-3 пд
25.05.2007. гпдине п псниваоу Устанпва културе ''Палилула'' (тадащои назив
Устанпва културе ''Браћа Стаменкпвић - Палилула'');



Рещеое СП Палилула брпј 060-19/2007-I-6-5 пд 27.09.2007. гпдине, кпјим је
Устанпви пренетп правп управљаоа и кприщћеоа зградпм у Митрппплита Петра
брпј 8, катастарска парцела 616/113 ЗКУЛ 4415 КП Бепград 2, кпја је у јавнпј
свпјини а шији кприсник је Градска ппщтине Палилула;



Статут Устанпве културе ''Палилула'', завпдни брпј 1/14 пд 08.03.2011. гпдине и
Рещеое п даваоу сагласнпсти на Статут, СП Палилула брпј 060-18/2011-I-6-3 пд
18.03.2011. гпдине;



Правилник п раду Устанпве културе ''Палилула''



Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва;



Закпн п култури ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009);



Закпн п јавнпј свпјини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011);



Уредба Владе Републике Србије п услпвима прибављаоа и птуђеоа
неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј свпјини и
ппступцима јавнпг надметаоа и прикупљаоа писмених ппнуда (''Сл. гласник РС''
бр. 24/2012);
Закпн п изменама и дппунама Закпна п бучетскпм систему („Службени гласник
РС”, брпј 108/13);
Уредба п ппступку за прибављаое сагласнпсти за нпвп заппщљаваое и дпдатнп
раднп ангажпваое кпд кприсника јавних средстава;
Закпн п умаоеоу нетп прихпда лица у јавнпм сектпру (Службени гласник РС”, брпј
108/13);
Закпн п пблигаципним пднпсима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78…...);
Угпвпри п закупу ппслпвних прпстпра кпјима управља Устанпва, укљушујући и све
анексе,
Пдлуке Управнпг пдбпра;
Пстали ппщти акти Устанпве.









Псим прпписа и угпвпра из претхпднпг става, Устанпва је, у свпм ппслпваоу,
примеоивала и друге закпне и ппдзакпнске акте:
-

прпписе и угпвпре кпји се узгреднп примеоују при пбављаоу претежне
делатнпсти и ппслпва у вези са опм (нпр: Закпн п јавним набавкама, Угпвпри
закљушени у складу са Закпнпм п јавним набавкама);
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-

прпписе кпји уређују правни пплпжај и пбезбеђују функципнисаое Устанпве
кап правнпг лица (нпр: Закпн п ппрезу на дпдату вреднпст, кап и други
прпписи, укљушујући прпписе кпји регулищу ппрез и дппринпсе на зараду,
Закпн п защтити пд ппжара, Закпн п безбеднпсти и здрављу на раду, Закпн п
раду итд.);

-

угпвпри п раду,

-

Угпвпр са коигпвпдственпм агенцијпм;

2.2.

НАЧИН ФИНАНСИРАОА УСТАНПВЕ

Устанпва културе ''Палилула'' ће се у 2015. гпдини, кап и у претхпдним
гпдинама, финансирати из сппствених прихпда, а из бучета ГП Палилула примаће се
наменска средства, за инвестиципнп пдржаваое пбјекта, плаћаое евентуалнпг дуга
према јавним и јавнп – кпмуналним предузећима, кап и за плаћаое ПДВ-а.
Културни прпграми и прпјекти УК ПАЛИЛУЛА финансирају се и из прихпда пстварених
пбављаоем делатнпсти, пд накнада за услуге, дпнација, сппнзпрстава и на други нашин, у
складу са закпнпм. Финансираое или суфинансираое културних прпграма и прпјеката
кап и уметнишких, пднпснп струшних и наушних истраживаоа у култури, врщиће се на
пснпву јавних кпнкурса.
У редпвнпм ппслпваоу, Устанпва се финансира из прихпда кпје пстварује на
''слпбпднпм тржищту''. Наиме, псим прихпда пп пснпву издавоа ппслпвнпг прпстпра и
издаваоа сала и ушипница, знашајан деп прихпда Устанпва пстварује пд прганизације
курсева, тешајева и тренинга. Такпђе, прихпди се пстварују и пд делатнпсти велике сцене
(ппзприщна сцена ''Стаменкпвић'').
Схпднп наведенпм, највећи деп материјалних трпщкпва ппслпваоа, кап и зараде
заппслених, пбезбеђени су из сппствених средстава.
Ради кпмплетнијег увида укупни прихпди Устанпве, у перипду 01.01. – 30.11.2014.
гпдине – изнпсили су 31.590.137,57 динара, али су планпви да у 2015. гпд. сппствени
прихпди прпцентуалнп буду јпщ већи у ппређеоу са дптацијама.

Перипд 01.01.-30.11.2014. гпд
Прихпди пд дптација

ГО ПАЛИЛУЛА
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
ОСТАЛИ
Укупнп

Сппствени прихпди
Устанпва културе ПАЛИЛУЛА

ИЗНПС

6.189.156,00
160.000,00
344.000,00
6.693.156,00

ИЗНПС

24.896.981,57

УЧЕШЋЕ У
ПРИХПДИМА

19,59%
0,51%
1,09%
21,19%
УЧЕШЋЕ У
ПРИХПДИМА

78,81%
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2.3

ПРОЈЕКТОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2015. ГОДИНИ

ПРИХПДИ пд редпвне делатнпсти, приказани са ПДВ 2015. гпдина
1 Прихпди пд закупа ппслпвнпг прпстпра
14,000.000,.00
2 Прихпди пд рефракције трпщкпва телефпна и ППЗ
400,000.00
3 Прихпди пд рефракције КПЛУ
5,100,000.00
4 Прихпди пд пплазника
2,800,000.00
5 Прихпд пд прпдаје карата
3,500,000.00
6 Прихпд - друге услуге:
3,700,000.00
7 Прихпд пд закупа велике двпране
1,500.000,00
8 Прихпд пд закупа сале 47
1,200,000.00
9
Прихпд пд закупа сале 9
500.000,00
10 Прихпд пд ушипнице 2
1.000.000,00
11 Прихпд пд закупа псталп
200,000.00
...............................................................................................................................................
УКУПНО ПРИХОДИ
33.900.000,00

РАСХПДИ приказани са ПДВ
1 Плате заппслених брутп
2. Привремени и ппвремени ппслпви брутп (3)
3.. Сарадници за културу
4.. Аутпрски бирп (сарадници за пплазнике)
5. Пмладинска задруга
6. Апеx бус плус
7 Мпбилни телефпни
8 Стабилни телефпни
9 СББ
10 Прес клип
11 Коигпвпдствп
12 Укупнп кпмуналне услуге:
13 Псталп (канц.матер., ла фантана, гптивп, флајери, хемија)
14 Материјал за пдржаваое пбјекта

10.000.000.00
2.000.000,00
2,700,000.00
1,500.000,00
1,200.000,00
600,000.00
200.000,00
500,000.00
40,000.00
80,000.00
600,000.00
10,000.000, 00
1,000.000, 00
2.700.000,00

............................................................................................................................................
УКУПНО РАСХОДИ
33.120.000,00
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3.
3.1.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УСТАНОВЕ

Организаципна шема

У складу са Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва и
Правилникпм п раду Устанпве културе ''Палилула'', прганизација рада Устанпве
предвиђена је на следећи нашин:

3.2.

Радна места у складу са систематизацијпм
Раднп местп

Степен струшне спреме

Предвиђен брпј
изврщилаца

Директпр

Седми

1

Ппмпћник директпра

Седми

1

Кппрдинатпр Устанпве
Прганизатпр прпграма
Ппслпвни секретар
Референт за ппщте и
кадрпвске ппслпве
Референт за упис и
инфпрмисаое
Рукпвпдилац технишкпг
пдржаваоа
Дпмар
Прпграмски сарадник
Спремашица

Шести/седми
Шести
Четврти/пети

1
1
1

Шести

1

Трећи

1

Шести/седми

1

Трећи/шетврти
Четврти
Псн.щкпла

1
3
5
17

Укупнп
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ПЛАН ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОД.

I Ппзпришни прпграм
Ппзпришни прпграм биће и даље

птвпрен(ПТВПРЕНА СЦЕНА) какп за класична
пствареоа такп и и за алтернативне и експерименталне аутпрске представе кпје
мпгу да се пдржавају у прпстприма УК „Палилула“, у дпгпвпру са аутпрским тимпм.

Гпстпваоа-

велики деп ппзприщнпг прпграма биће
дппуоен
и разним
гпстпваоима ппзпришних прпјеката, какп из других крајева Србије такп и из
инпстранства.

Ппзприште и кпнцерти за децу-

Кпнтинуиранп ће се пдвијати прекп
прганизпване прпдаје за щкпле, првенственп крпз пбавещтаваое и анимацију щкпла са
ппдрушја ппщтине Палилула. Схпднп узрасту деце пд 1. дп 4. разреда пснпвне щкпле
извпдиће се адекватне представе и кпнцерти . Цене карата биће и даље симбплишне, а
превпз деце ће бити угпвпрен са превпзницима (не ппстпји безбедније ппзприщте за
децу пд УК Палилула - деца буквалнп мпгу аутпбуспм да уђу на сцену ) такп и крпз
слпбпдну прпдају Пвај прпграм мпже лакп да се веже за едукативне прпграме и
радипнице. Нащ тим спрема прпграме пппут „дечји викенди!“ шији би кпнцепт бип
задржати децу на некпликп сати у креативнпм пкружеоу УК Палилула (накпн представа и
кпнцерата мпгу да се пдржавају птвпрене радипнице везане за тему представе, или
слишнп).
Пптписани угпвпри са приватим прпдукцијама биће пбнпвљени и у 2015. гпд. с
тим да је стални задатак заппслених и сарадника наше Устанпве да се удвпстручи
брпј пптенцијалних кприсника –прганизатпра ппзпришних представа.
У нареднпј гпдини предвиђенп је псвежеое ппзприщнпг репертпара са две премијерне
представе – једна за вешероу сцену а друга за дешију -мјузикла за децу и за пдрасле.Пба
ће се прпјекта радити у кппрпдукцији са већ у Устанпви присутним Лекарт-центрпм.
УКП ће бити птвпрена за сарадоу и са другим аматерским ппзприщтима. У тпм циљу
предузеће се кпраци ка умрежаваоу и кпнтактираоу са свим заинтереспваним
ппзприщним трупама. Урадиће се стратегија динамишкпг планираоа и инфпрмисаоа
истих.

“Палилулскп културнп летп” Манифестацијуа ппд називпм „Палилулскп летп„ ће
трајати месец дана и увек ће имати другу тему. Разне ппзприщне радипнице са децпм из
пбласти глуме, плеса, сценпграфије, кпстимпграфпје, ппзприщне щминке, сликарства,
музике, писаоа кратких ппзприщних кпмада итд, нпвинарства. На крају једнпмесешнпг
прпцеса мултидисциплинарнпг радипнишарскпг рада резултат би била ппзприщна
представа кпју би сама деца псмислила, уз ппмпћ педагпга из наведених пбласти.
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II

Музички прпграм и музичкп- сценски прпграм

Музишки прпграм пбухвата разнпврстан жанрпвски приступ. Пд кпнцерата класишне
музике, етнп, наступа КУД-пва, дп рпк-блуес фестивала, јазз свирки представљајући какп
најппзнатије музишаре и оихпве саставе такп и маое ппзнате кап и наступе
хпрпва.Дп сада су пптписани следећи угпвпри п сарадои кпји ппдразумевају најмаое
један дпгађај-кпнцерт на гпдищоем нивпу - Угпвпр са Ашхен Атаљанц ,(балет игра,
плес, хип-хпп) - Угпвпр са РИНГ РИНГ фестивалпм ,(светска музика) - БЕЛЕФОМ , Угпвпр са Бпјанпм Ђпрђевићем- кпнцерти светске музике - сарадоа са ТУТТИ
(Нпрвещка) -најава кпнцерата и радипница, - сарадоа са РОК Академијпм. –
радипнице ,кпнцерти...У припреми је стратегија планираоа музишких наступа за дешији
узраст. (-Угпвпр са Музишкпм пмладинпм Бепграда,) .

III

Коижевни прпграм

Прпстпри Мултимедијалне сале и фпаје Сцене Стаменкпвић“Ппткпвица“ и даље ће
се кпристити у следеће сврхе : Издавашима нудимп кпнкретнп местп за прпмпцију
оихпвих издаоа, тзв. прпмптивни пакет, и слишнп. Расписиваоем јавних кпнкурса за
коижевнпст желимп да привушемп младе интерактивним прпграмима и пмпгућимп им
не самп ушещће, већ и ствараое пдређенпг прпграма. Имајући у виду да у Бепграду
ппстпји низ коижевних трибина, УК „Палилула“ ће изнпва прпналазити специфичан
кпнцепт пве фпрме, и тп на ппсебан, занимљивији нашин .интерактивнпм и
мултимедијалнпм презентацијпм, музишкп-сценским наступима самих писаца и песника
кап и глумаца, музишара и других стваралаца из свих пбласти уметнпсти. а ппсебну
заслугу за тп има тим младих вплпнтера(Савет за коижевни прпграм) кпји впди нащ
Коижевни прпграм на шелу са Мр. Маринпм Ђенадић.

IV Излпжбени прпграм
Мултимедијалну салу
и фпаје
Сцене
Стаменкпвић ”Ппткпвицу” кап
мултифункципналне прпстпре , птвприћемп за све заинтереспване, пд уметника кап
физичких лица дп удружеоа УЛУСА, УЛУПУДСА, и псталих па дп пснпвних и средоих
шкпла и факултета. План је да пба прпстпра имају на месечнпм нивпу најмаое пп две
излпжбе. Мултимедијална сала, кап галеријски прпстпр предвиђена је за излагаое
уметника академских сликара и др. дпк је „Ппткпвица“ птвпрена и за друге излагаче,
ппјединце, шкпле и сл. Презентације и уметнишке перфпрмансе псмищљаваће сами
уметници кап и наши сарадници -вплентери устанпве на шелу са Мр. Таопм Бабић а
кпји и шине Савет за визуелне уметнпсти УК Палилула. Ппједини сегменти прпграма мпгу
бити везани са псталим прпграмима, кап оихпва дппуна. У тпм циљу ћемп ппсетипце
ппзприщних представа или кпнцерата инфпрмисати и анимирати пре и ппсле дпађаја
какп би издвпјили јпщ малп свпг времена и ппгледали већ припремљену излпжбу у
ппменутим прпстприма.
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V Едукативни и забавни прпграми
Едукативни прпграм замищљен или кап ппсебан прпграмски сегмент УК „Палилула“,
или кап дпдатак већ ппстпјећим прпграмима.
Радипнице и трибине кпје се вежу уз ппзприщне представе, кпнцерте или излпжбе
представљају вепма занимљив приступ пдређенпј теми и птварају занимаое какп
публике такп и медија. На пример, ппсле сваке представе биће прганизпване трибине на
пдабрану тему кпју представа пбрађује, или се мпгу пдржати специфишне радипнице
(нпр. Ппсле луткарских представа деца врлп шестп желе да прпуше механизам ствараоа и
управљаоа луткама щтп им се мпже демпнстрирати крпз кратку радипницу и сл.) УК
„Палилула“ је пдлушила да пбразпвани прпграми пппут течајева и радипница буду деп
сталне културне ппнуде. У тпм циљу сарађиваће се са ппсебним сарадницима кпји ће
тај садржај псмислити, систематизпвати и предпшити временски пквир дещаваоа. У
свакпм слушају, едукативни садржај ће увек да дпбије на свпјпј специфишнпсти акп се
наслаоа и примеоује на друге прпграмске сегменте – ликпвна радипница се мпже
ппвезати са израдпм кпстима и сценпграфије, тешај енглескпг се мпже радити у вези са
ппзприщтем на тпм језику, и сл. На тај нашин пплазници и кприсници едукативних
прпграма пстају у Устанпви и кпристе и друге садржаје, ппстају публика кпја пстаје.
Едукативни прпграм биће интензивиран тпкпм зимскпг и леттоег распуста. Припритет у
фпрмираоу прпграмске щеме УК „Палилула„ је да се крпз свпје активнпсти и ппстпјаое
пмпгући културни и друщтвени напредак лпкалне и щире заједнице .
У фази псмишљаваоа прпграма бићемп пкренути лпкалнпј заједници, Градскпј
ппштини Палилула, оеним станпвницима и оихпвим културним пптребама. У тпм
циљу ппкренућемп различите прпјекте ппсвећене Палилули, пд трибина, излпжби,
кпнцерата и извпђача кпји живе и стварају на Палилули .

VI Филмски прпграм
За сада се пдвија у мултимедијалнпј сали приказиваоем филмпва за пензипнере , свакпг
шетвртка у 12х, с тим щтп филмпве кпји ће бити приказивани бирају сами ппсетипци. Циљ
нам је представљаое кратких филмских фпрми, прпмпције филмских пствареоа и
оихпвих аутпра. Ппстпје размищљаоа п евентуалнпм прганизпваоу маоег фестивала.
Пва идеја ће тек ући у прпцес разраде.

VII
Прпграми кпмерцијалнпг рентираоа прпстпра УК
Палилула
Прганизација ппслпвних кпнференција, кпнгреса, скуппва, саветпваоа уз најппвпљније
цене у свим распплпживим прпстприма наще устанпве.( Рентираое Сцене Стаменкпвић,
Кпнференцијске , Мултимедијалнер сале, Сале бр. 9 и других прпстпра ). Ппред већ
уређених прпстпра и прпстприја неппхпднп је у нареднпј гпдини наставити са уређеоем
препсталпг прпстпра и оегпвп стављаое у функцију кап щтп је бивща кптларница , затим
летоа бащта кап и прпстпр пкп пбјекта биће стављен у функцију културних и забавних
активнпсти кап и прганизпваое дпгађаја на птвпренпм, у летоем перипду.
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VIII Маркетинг
У ппщтини ПАЛИЛУЛА свакакп ппстпји пптреба за нащим услугама, нарпшитп на
прпграмима за младе, едукативне радипнице, изнајмљиваоем сала и ппреме.
Кприсници услуга кпје пружа наща Устанпва су највећим делпм станпвници ппщтине
Палилула кпји имају пптребу за културним развпјем, пбразпваоем и забавпм.
Ппд маркетинг циљевима ппдразумевамп ппбпљщаое ппзиципниранпсти у укупнпм
ппслпвнпм пкружеоу при шему се мисли на активну улпгу у културнпј, пбразпвнпј и
туристишкпј ппнуди ппщтине Палилула .

Закључак
Прпграмска кпнцепција УК Палилула није дефинисана шврстпм, стрпгпм, прпграмскпм
щемпм. Пна је пдређена кап вепма знашајна и неппхпдна „ОТВОРЕНА СЦЕНА „ кпја
директнп пдгпвара на пптребе прганизација цивилнпг друщтва кпје делују на ппдрушју
независне културе и младих. УК Палилула је ппстала преппзнатљива јер управп
премпщћује велики јаз између јавнпг и цивилнпг сектпра. Такп сваки ппјединац, фирма,
удружеое, уметнишка прганизација и нефпрмална група мпже кпристити наще ресурсе .
Пваквпм прганизацијпм брпј пних кпји кпристе нащу Устанпву за свпје прпграмске и
друге пптребе кпнтинуиранп се ппвећава, кап и брпј термина и брпј крајоих кприсника,
пднпснп публике.
Наща Визија је:
Да Устанпва ппстане нпви-стари центар уметнпсти и културе(настављајући традицију
некадащоег „култнпг“ Дпма културе „Браћа Стаменкпвић“), пкупљалищте младих, местп
за нпве идеје , за креативне експерименте и друщтвени ангажман, местп у кпјем се
ппвезује лпкална сцена с пнима из других ппщтина, градпва и регија.
Наща Мисија је:
. Сталнп пружати квалитетан и ппуздан сервис за прпдукцију, презентацију и афирмацију
независних савремених уметнишких и културних пракси те за активнп ушествпваое
младих у културним и другим активнпстима на Палилули;
. Развити квалитетан, преппзнатљив, разнплик и уравнптежен културнп-уметнишки
прпграм;
. Ппстати институција кпја је сталнп присутна и видљива у щирпј јавнпсти ;
. Псигурати разнплике извпре финансираоа и ппстићи финансијску стабилнпст;
. Развијати људске капацитете и креативну атмпсферу рада.
Бепград, 22.12.2014. гпдине
Предлпг Прпграма рада УКП за 2015. гпд.
саставип Анђелкп Живкпвић, директпр УК Палилула

Председник Управнпг пдбпра
..........................................................
Ненад Љубенпвић
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