
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008,143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 12.04.2019. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији 
центар Ниш за 2018. годину. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар 
Ниш за 2018. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Бојана Станковић, овлашћено лице-по овлашћењу начелника 
Градске управе Града Ниша и Сандра Петковић, директорка Установе Дечији 
центар Ниш. 

 
 
 

Број: 384-2/2019-03 
У Нишу, 12.04.2019. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



 
  
 
 На основу члана  37. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) 
 Скупштина Града Ниша на седници  одржаној  __________ 2019. године донела 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе Дечији центар Ниш за 2018. годину 
број 475-03 од 11.3.2019. године, који је усвојио Управни одбор  Установе Дечији 
културни центар Ниш одлуком број 473-03 од 11.3.2019. године. 
 
  II Решење доставити Установи Дечији културни центар Ниш, Служби 
начелника Градске управе, Секретаријату за образовање и Секретаријату за финансије. 
 
Број:_______________ 
У Нишу, _____________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

                   Председник 
 

                             Мр Раде Рајковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 37. тачка 24. 
Статута Града Ниша којим је прописано да Скупштина Града, у складу са законом, 
разматра и усваја годишње извештаје о раду установа и других јавих служби чији је 
оснивач. 
  Управни одбор Установе Дечији културни центар Ниш на седници одржаној дана 
11.3.2019. године Oдлуком број 473-03 усвојио је Извештај о раду Установе Дечији 
центар  за 2018. годину број 475-03 од11.3.2019. године. 

Установа је у 2018. години пословала под фирмом Дечији центар, а претежна 
делатност је била 85.59-остало образовање. Почев од 1.1.2019. године Установа 
послује под фирном Дечији културни центар, а претежна делатност је 90.04-рад 
уметничких установа. 
 Извештај садржи податке о оснивању Установе, делатности, структури Установе 
и запосленима, ресурсима и извештај о манифестацијама, програмима и активностима 
који садржи податке о раду секција, програмских активности и  Фестивалу дечије 
музике „Мајска песма“. 
 Послови у Установи су организовани кроз рад следећих организационих 
јединица: 
 1.Служба финансијско-рачуноводствених, правних и општих послова и  
 2.Служба културно-образовних и рекреативних послова. 
 Установа је обавља делатности за које је основана у простору у улици 9. 
бригаде бр.10 у парку Чаир, а користила је и простор на Булевару Немањића 85. 
површине 44 м2 и простор у ОШ „Др Зоран Ђинђић“ у насељу Брзи Брод у којима се 
одвија настава креативних школица намењена деци узраста од 3-6 година.  

У делу Извештаја који се односи на рад секција дати су подаци о раду следећих 
секција: играоница; дечије позориште; енглеско забавиште; ликовни атеље; школа 
страних језика; музичке радионице – школа гитаре, клавира, хармонике, синтисајзера, 
рок-гитаре, певања и малог хора; ритмичко-спортска радионица; спортска радионица и 
школа шаха.  

Установа има и психолошко саветовалиште које, пре свега, пружа помоћ у 
превазилажењу потешкоћа приликом социјализације деце и њихове интеграције у нове 
средине. 

У извештају су такође дати подаци о програмима и манифестацијама који су 
приказани по месецима у којима су одржани. 

У 2018. години је радило 10 секција и одржано 55 манифестација.  
Установа Дечији центар је у 2018. години била организатор 44. фестивала дечије 

музике „Мајска песма“, као сталне манифестације у области културе од значаја за 
Град. 
 Поред наведених програмских активности, Дечији центар је сарађивао са 
основним и средњим школама и пружао је помоћ у организацији хуманитарних акција.  
 Уз Извештај о раду приложен је и финансијски извештај за 2018. годину, који 
садржи показатеље важне за праћење реализације програма. 
  Пословање Установе у 2018. години  одвијало се  према Програму рада за 2018. 
годину.  
 Имајући у виду да је  Извештај о раду Установе Дечији центар Ниш за 2018. 
годину  сачињен у складу са законом и прописима Града и циљевима оснивања 
Установе, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву.  
                             
 
                  Овлашћено лице-по овлашћењу  

     начелника Градске управе Града Ниша 
 
 
                      Бојана Станковић 





 

ИЗВЕШТАJ О РАДУ 

 УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР  

НИШ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 
                 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 Ниш, март 2019. године 
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I УВОД 
 
 
1. О оснивању 
 

Установа је основана Одлуком o oснивању Установе Дечији 
културни центар Ниш „Службени лист Града Ниша“ број 112/2018-
пречишћен текст). До краја 2018.године Установа је пословала по 
фирмом Дечији центар, а претежна делатност била је 85.59. остало 
образовање. Почев од 1.1.2019. године  претежна делатност  Установе 
је 90.04- рад уметничких установа, а Установа послује под фирмом 
Дечији културни центар.  

 
 
2. Делатност 
 
           У 2018.години претежна делатност Дечијег центра Ниш (у даљем 
тексту: Установа), била је 85.59 - остало образовање. 
 Своје програмске активности Установа остварује кроз различите 
облике окупљања деце и омладине, као и организацијом 
манифестација, концерата, трибина, такмичења, сусрета, саветовања и 
сл. 
 Делатност Установе одвијала се на следећим локацијама:  

- простор у Чаиру ул. IX. Бригаде број 10 
- простор на Булевар Немањића бр. 85  
- простор у ОШ „Др Зоран Ђинђић“ 

 
3. Структура  Установе Дечији центар Ниш и запослени 
 

 
Послови у Установи организовани су кроз рад следећих 

организационих јединица: 
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1. Служба финансијско-рачуноводствених, правних и општих 
послова 

2. Служба културно-образовних и рекреативних послова 
Запослени у Установи  распоређени су на 30 радних места са  44 

извршилаца. Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину 
предвиђено је 44 извршилаца. 

Утврђивањем организационих јединица и радних места у оквиру 
истих обезбеђује се правилна подела рада, а у зависности од потребе и 
процеса и организације рада. 

 
 Органе Установе, поред директора чине Управни одбор и 
Надзорни одбор. 
 

 
 

II РЕСУРСИ 
  
      Установа се налази у улици 9. бригаде бр.10 у парку Чаир. 
Основана је 31.10.1948. године као Пионирски дом „Станко 
Пауновић“.Укупна површина зграде износи 900 квадрата. Зграда 
поседује: 
-четири учионице  
-ликовни атеље 
-три музичка кабинета 
- музички студио/ глува соба 
-балетска сала 
- главна сала- за одржавање програма и представа 
-три канцеларије 
-чајну кухињу 
-четири атријума 
-тоалети за децу (3) 
-тоалети за одрасле (3) 
-помоћне просторије 
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      Музички кабинети опремљени су музичким инструментима. Сале и 
кабинети компјутерима и осталим училима. Балетска сала опремљена 
је справама и реквизитима намењена делатности којом се Установа 
бави. 
      Поред овог простора Установа је корисник простора на Булевару 
Немањића 85. У том простору одвија се настава креативних радионица 
намењена деци узраста од 3-6 година.  

III ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА 

 Установа је носилац културних-образовних активности 
намењених деци и младима. Основана је са циљем да осмишљава 
њихово слободно време кроз културно-уметничке, васпитно-образовне 
и спортско-рекреативне активности. Окупља децу и младе и кроз своје 
радионице, трибине, концерте, такмичења, изложбе, саветовања и 
секције. Подстиче њихову машту, креативност и стваралачки дух. На 
тај начин подстиче се формирање друштвено-одговорних  чланова 
заједнице. 

Поред наведених програма  Установа је у 2018. години имала 
бројне наступе у медијима, а такође смо били партнери  у организацији 
програма које су организовале различите школе, установе и друге 
институције које се баве културом и образовањем што ћемо 
документовати у даљем тексту. 

1. Фестивал дечије музике „Мајска песма“ 

Установа је организатор и оснивач Фестивала дечије музике 
„Мајска песма“, најстаријег фестивала за децу у нашој земљи, под 
покровитељством Скупштине града. Фестивал је основан 1974. године, 
и ове 2018. године успешно је реализован по 44 пут. У реализацији 
„Мајске песме“ учествују многе личности из културног и јавног 
живота, које доприносе популаризацији ове манифестације. Многи, већ 
афирмисани уметници почетак своје музичке каријере везују за овај 
фестивал. Током постојања изведено је преко 800 композиција за децу. 
Учесници су деца школског узраста, а поред солиста који изводе 
композиције учествују и хорови и плесне групе које употпуњују 
сценске наступе. 2018.године  44. Фестивал дечије музике је одржан је 
у сали „Дома војске“. Уметнички директор фестивала био је Братислав 
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Златковић професор на Факултету уметности у Нишу. Жири фестивала 
чинили су: Предраг Милосављевић (група „Галија“), Ана Величковић 
Игић (професор на Факултету уметности у Нишу) и Иван Матејић ( 
песник за децу из Алексинца). 

У такмичарски део програма ушло је 14 композиција са укупно 
17 извођача. Награду за најбољу композицију у целости освојила је 
композиција „Љубав прва“, аутора Миодрага Маринковића. Најбољи 
аранжман написала је Марија Стојановић, а за најбољи текст 
проглашен је текст „Једина жеља“ Тодета Николетића. Прву награду за 
интерпретацију освојила је Софија Николић из Новог Сада. У 
ревијалном делу учествовао је Сергеј Пајић из Бањалуке, популарни 
певач међу децом овог узрата. 

 

2. Рад секција 

У 2018.години радиле су следеће секције: 

ИГРАОНИЦА: Окупљала је децу узраста од 3 до 6 година. Намењена 
је деци која не иду у вртиће, која треба да крену са секундарном 
социјализацијом и буду у друштву својих вршњака. Деца проводе 
време са сарадницима који су обучени за рад са децом и који их 
подстичу на тимски рад и уче програмске садржаје предвиђене планом 
и програмом за тај узраст. У оквиру играоница се поред упознавања 
света око нас учи и енглески језик, основе музичке и ликовне културе 
као и физичко васпитање. 

У Установи су радиле четири групе креативних радионица у три 
различита термина док се на  две локације ван наше зграде ( на 
Булевару Немањића, у ОШ „Др Зоран Ђинђић“ у Брзом Броду ) радило 
са по једном групом сваког радног дана. Напомињемо да се у деца 
прикључују током читаве године јер је упис стално отворен. 

ДЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ:Ова секција има две групе полазника. Једна 
је основношколског узраста, а у другој групи су ученици средњих 
школа.Чланови ове радионице су били носиоци бројних програма и 
манифестација. Чланови ове радионице су носиоци програма као што је 
Новогодишњи програм, Сусретања, Књижевне вечери... Ансамбл 
дечијег позоришта има 20 чланова. 
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ЕНГЛЕСКО ЗАБАВИШТЕ:У забавишту је радио струковни васпитач 
и професор енглеског језика. Деца узраста од 3 до 6 година 
свакодневно су учила основне елементе енглеског језика на забаван и 
креативан начин и стицала знања предвиђена предшколским планом и 
програмом.У раду енглеског забавишта учествовао је и професор 
физичког, ликовног и музичког васпитања са два часа недељно. 

ЛИКОВНИ АТЕЉЕ: Ликовни атеље има значајно место када су у 
питању музичко-сценски и драмски наступи које је организовао Дечији 
центар. За све манифестације полазници и сарадници су осмишљавали 
и израђивали сценографију, костиме, плакате и друге неопходне 
пратеће матријале. Посебно бисмо истакли израду истих за фестивал 
композиција за децу „Мајска песма“ 2018.године. Поред сталних 
чланова који похађају секцију Дечији центар је организвао бесплатне 
радионице у току распуста за сву децу нашег града. Стални чланови су 
подељени у 4 групе према узрасту. У априлу су чланови ове радионице 
представљали нашу установу на манифестацији „Наук није баук“, на 
манифестацији „Ноћ музеја“. У јуну је организована Завршна изложба 
ликовног атељеа где су приказани сви радови и технике савладане у 
току похађања радионице. Утоку летњег распруста у оквиру уписа у 
нову школску годину ликовне радионице су организоване као пратећи 
програм и промоција Дечјег центра на неколико локација у граду ( у 
Тврђави за време одржавања филмских сусрета у Светосавском парку и 
у Обреновићевој улици код Калчиног споменика). 

ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА: Школа енглеског језика и поред 
велике конкуренције школа страних језика у граду има сталан број 
полазника. Школа се базира на помоћи око школског програма оној 
деци која имају потешкоће у савладавању градива. Сарадници за стране 
језике користе своја знања и умеће и у играоницама Дечијег центра где 
најмлађим полазницима приближавају основне елементе енглеског 
језика кроз игру и забаву. Кроз течајеве у оквиру индивидуалне наставе 
полазници ове школе су надоградили своје знање и стекли рутине у 
прагматичном коришћењу језика. Сарадници су помагали и око 
немачког и француског језика код оне деце којој је то било потребно. 

МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ: Школа гитаре, клавира, хармонике, 
синтисајзера, рок-гитаре, певања и малог хора. Сви инструменти се уче 
по програмима Ниже музичке школе, а онима који то желе омогућено 
је полагање испита. Музичке радионице су база за организацију 
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фестивала „Мајска песма“ која је ове године успешно одржана по 43. 
пут. 

РИТМИЧКО-СПОРТСКА РАДИОНИЦА: Ова секција је окупљала 
девојчице предшколског и нижег школског узраста. Поред развијања 
слуха, ритма и грациозности и лепоте покрета, радило се и на 
превенцији развојних проблема код деце. Полазнице су биле подељене 
у четири групе према узрасту и имале су тренинге два пута недељно. 
Са својим кореографијама биле су део већине програма за децу које 
смо организовали у овом периоду.  

СПОРТСКА РАДИОНИЦА: Ова радионица је окупљала децу 
предшколског и нижег школског узраста да би се развиле различите 
физичке способности, упознали основни елементи и правила одређених 
спортова. Деца су могла да се рекреирају и да се баве основама 
корективне гимнастике што се показало као веома важно, јер је све 
више деце са деформитетима кичме. Спортска радионица је била и део 
Зимског маратона који је уз подршку наше установе одржан 1.марта. 
Манифестације „Стоп-сви на спорт!“ Циљ ове радионице је да се 
најмлађима приближи спорт и да уколико имају потенцијала и жеље 
буду усмерени ка спортским клубовима. 

ШКОЛА ШАХА: У оквиру ове школе организован је велики број 
турнира, на којима су полазници освојили бројна признања и награде. 
Шаховска школа у Установи постоји више од 50 година и домаћин је 
„Божићног шаховског турнира“ који је и ове године одржан 05.01.по 
22.пут. Учествовала су деца у разним категоријама из читаве Србије 
тако да је било преко 70 учесника. Ова секција остварује тесну сарадњу 
са Градским шаховским савезом. 

ПСИХОЛOШКО САВЕТОВАЛИШТЕ: Саветовалиште помаже у 
превазилажењу потешкоћа пре свега приликом социјализације деце и 
њихове интеграције у нове средине. Велики број деце,полазника наших 
секција, долази у саветовалиште са својим родитељима тражећи помоћ 
која се односи на одвајање, мотивацију и побољшање говора. Посебну 
пажњу саветовалиште је посветило у овом периоду интеграцији деце 
која одрастају у хранитљским породицама у сарадњи са Домом „Душко 
Радовић“. Саветовалиште ради бесплатно за сву децу и њихове 
родитеље. 
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3.Извештај о реализованим манифестацијама 

ЈАНУАР 

05. јануар - Божићни шаховски турнир 

17. јануар - Промоција Зборника  литерарних радова "Радовићев 
венац"  

18. јануар - Радионице Француског језика (у сарадњи са Француским 
институтом) 

26. јануар - Светосавска академија 

 

Божићни шаховски турнир и рејтинг турнир 
 

         Божићни турнир у шаху одржан је по 22 пут у 2018.години. 
Намењен је кадетима и омладинцима до 20 година. У оквиру ове 
манифестације до сада смо угостили децу из Русије из града Орел и 
децу са Тенерифа. Деца из ове секције учествују на разним 
такмичењима међународног карактера, на којима освајају награде. 
Најзначајније награде су са првенства Европе и Балкана. Ове године 
учествовало је 67 такмичара из наше школе шаха, али и из других 
шаховских организација из Ниша, Алексинца, Власотинца, Београда и 
Крушевца. 
 

Промоција Зборника  литерарних радова „Радовићев венац“ 

Промоција Зборника литерарних радова „Радовићев венац“ 
одржана је у Установи. Књижевно-уметнички програм пратили су 
полазници музичких секција. Додељене су награде и уручене 
захвалнице ауторима најбољих радова и њиховим менторима.  

Светосавска академија 

            Свети Сава је значајна личност у нашем народу. Установа има 
улогу да образује и васпитава децу од њиховог раног детињства, у вези 
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са тим обележавању Савиндана  посвећена је посебна пажња. Програм 
поводом овог празника организован  је и намењен деци најмлађег 
узраста како би се на адекватан начин упознали са личношћу и делом 
првог српског просветитеља. Програм су припремиле креативне 
радионице. 

  

ФЕБРУАР  

1. фебруара - Концерт музичке секције гитаре 

05. - 09. фебруар - Зимске радионице  

17. фебруар - Масленица - Руски клуб 2018. 

26. фебруар - крсна слава  Св. Симеон Мироточиви (Дан Установе) 

 

Концерт музичке секције гитаре  

 Концерт музичке секције гитаре одржан је поводом навршених 
18 година рада ове секције. У програму је учествовало седморо чланова 
секције, а као гост концерта представила  се ученица музичке школе за 
виолину Тамара Петровић.  

 

Зимске радионице 

          Одржавају се током зимског распуста и намењене су деци 
школског узраста. Заступљене су ликовне и драмске радионице. 
Одржавале су се у преподневним и поподневним терминима. 
Радионице су организоване са циљем да окупе сву заинтересовану 
децу, која су на распусту како би своје слободно време испунила 
креативним радом.  

                                           

Манифестација „ Масленице“ 
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         „Масленице“ су један од најстаријих празника код Словена. 
Прослављају долазак пролећа. Одржава се у недељи пред Велики пост. 
Организована је у сарадњи са Руским клубом. Изведен је пригодан 
програм у коме су учествовали плесни клуб „Duende dance“, балетски 
студио Елене Пилипенко као и студенти руског језика и журналистике. 
Пратећи програм ове већ традиционалне манифестације су руско 
послужење и изложба руских сувенира. Програм у препуној сали 
Усдтанове био је интерактивног карактера и публика је имала прилику 
да одговара на питања водитеља програма и да за тачан одговор добије 
симболичну награду. 

 

Обележавање крсне славе „Св.Симеон Мироточиви“ 

 Крсна слава Установе је Св.Симеон Мироточиви. У присуству 
свештеника, уважених гостију, чланова наших секција и запослених 
изведен је пригодан програм поводом прославе. Програм Установе 
увеличала је препуна сала гостију и пријатеља. 

 

МАРТ 

05. март - Радионице Француског језика у сарадњи са Француским 
институтом 

08. март- „За маме и остале даме“ (програм полазника креативних 
радионица) 

21. март- Манифестација "Сусретања" 

24. март - Аудиција за Фестивал дечије музике "Мајска песма" 

31. март - „Наук није баук“- учешће на фестивалу који организује 
гимназија „Светозар Марковић 

 

Манифестација „За драге маме и остале даме“ 
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Ова манифестација посвећена је обележавању 8.марта. Носиоци 
манифестације су деца најмлађег узраста. Много игре, плеса, песама, 
глуме и рецитала обележило је овај догађај. Осмеси на лицима мајки и 
бака, срећа у дечијим очима најбољи су показатељи успешности ове 
манифестације. 

 

„Сусретања“ 

У овој манифестацији учествују деца нижих разреда основних 
школа, Ниша и околине. Школе учествују са својим одабраним 
музичко-сценским, драмским, литерарним, плесним и другим тачкама 
по слободном избору. Учествовале су две основне школе и Дечији 
центар као домаћин. Као и дечији песници, писци и глумци, и 
ствараоци за децу, који својим учешћем заокружују ову манифестацију 
и промоцију дечијег уметничког стваралаштва, као и дружења свих 
актера. У овим сусретањима учествовале су основне школе из општине 
Дољевац. То је ОШ „Вук Караџић" са испоставама у Малошишту, 
Белотинцу и Пуковцу. 

 

„Наук није баук“ 

На фестивалу „Наук није баук“ коју организује гимназија 
„Светозар Марковић“ из Ниша, учествовали смо са ликовним 
секцијама. Представили смо рад ликовне секцију у области екологије 
користећи материјал за рециклирање (старе новине, картон, пет 
амбалажу) у складу са програмом фестивала.  

 

АПРИЛ 

05. април - Ускршње радионице  

20. април - Међународни дан планете Земље (Наша планета, наша 
одговорност) 

27. април – Табла фест 
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27. април - Дан плеса  

 

Ускршње радионице 

Ускршње радионице замишљене су као заједничке радионице 
родитеља, деце и сарадника. Радионице трају целе радне недеље уочи 
Ускрса. Овај празник прати и други пригодан музичко - сценски 
програм. У програму су учествовала деца из креативних радионица: 
Дуга, Сунце, Звончићи, Диван дан и Лептирићи. Деца су на занимљив и 
креативан начин осликавала јаја разним ликовним техникама, а циљ је 
да нешто науче о нашој традицији, култури и обичајима за време 
ускршњих празника. 

„ Дан планете Земље“ 

Дан планете Земље је важан датум у календару активности које 
Установа обележава.У овој манифестацији учествовала су деца 
креативних радионица. Програм је употпуњен изложбом дечијих 
радова, на ову тему, коју су деца радила на часовима ликовне секције, и 
презентацијом на видео биму. Манифестација је била едукативног 
карактера, а улаз је био слободан. 

 

Фестивал Дечијег стваралаштва „Табла фест“ 

„Табла фест“ организван је у сарадњи са Нишким креативним 
студиом и Интернет часописом за подстицање дечијег стваралаштва 
„Табла фест“. Фестивал је садржао музички и литерарни програм.  

 

 

Светски дан плеса 

 27.04.2018. године одржана је манифестација "Светски дан 
плеса" коју су реализовали Дечији центар Ниш и Омладински 
прогресивни тим удружења младих (ОПТИМ-УМ). Учествовало је 
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преко 200 плесача из различитих клубова и плесних школа. Установа се  
представила својом секцијом ретмичке гимнастике. Наступи су били на 
платоу испред Установе. Учесници су били плесни клуб Рагнарок из 
Куршумлије, ритмичка секција, балетски студио Марије Сенћански, 
"Fenix dance studio", акробатска група "USB", "Capoeira Senzala", 
плесни клуб "BOOM 018", "Extreme dance", Руски студио класичног 
балета "Академија", "Gallaxis dance studio", "Duende dance", 
Гимнастички клуб "Gimnastics".  

 

МАЈ 

05 и 06. мај - "Bublle fest" 

10. мај - Манифестација "Сусретања" 

14. мај - Манифестација поводом дана Црвеног крста 

19. мај- „Ноћ музеја“ 

24. мај - 44. Фестивал дечије музике "Мајска песма"2018. 

25. мај - Градско такмичење екипа Црвеног крста у пружању прве 
помоћи 

28.05. Концерт музичких секција гитаре, клавира и интерни час 
дечијег и омладинског позоришта  

 

Фестивал мехурића "Bublle fest" 2018. 

 Фестивал мехурића 2018. је одржан у сарадњи са удружењем 
АзБуки. У оба дана фестивала дешавање је било на платоу испред 
Дечијег центра и у парку Чаир, између Установе и амфитеатра. 
Програм је био музичко-сценски. Учествовали су група Capoeira 
Senzala, представници  франкофоне песме, Ђорђе Марковић на гитари 
као музичка пратња, секција ритмичке гимнастике Дечијег центра, 
секција гитаре, неколико композиција са Фестивала дечије музике 
"Мајска песма", балетски студио Марије Сенћански и хор Вилењаци. У 
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исто време на простору између Установе и амфитеатра на неколико 
пунктова одржавала се парада мехурића. 

 

„Сусретања“  

„Сусретања“ су манифестација која се традиционално организује 
у Установи дуже од две деценије. Замишљена је као сусрет ученика из 
две основне школе са идејом да прикажу свој културно-уметнички рад. 
Секције из Установе такође учествују својим програмом. У овим 
„Сусретањима“ учествовале су ОШ "Милан Ракић" из Медошевца и 
ОШ "Надежда Петровић" из Сићева. Домаћини су деца из наших 
секција. У циљу боље промоције школа, наставници и учитељи доносе 
ликовне радове који чине део сценографаије за ову свечаност у којој 
уживају сва деца радујући се јавном наступу и дружењу ван оквира 
школе. 

„Ноћ музеја“ 

У „Ноћи музеја“ учествовали смо са изложбом радова са 
ликовног конкурса „Боје мог детињства“. Том приликом додељене су 
награде и захвалнице награђеној деци и њиховим менторима. Доделу је 
пратио пригодан програм секција клавира, и гитаре, балета и учесника 
са Фестивала „Мајска песма“. Установа је била једна од 17 установа у 
Нишу која је учествовала у овој манифестацији.  

 

 

ЈУН 

02. јун -Улични фестивал „ ПозитивНи“ 

04. јун- Јавни час креативне радионице „Звончићи“ 

04. јун - Јавни час школе Енглеског језика 

07.јун- Концерт секције клавира и секције гитаре и интерни час 
дечијег и омладинског позоришта 
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11. јун- Интерни час креативне радионице „Сунце“ 

13.јун- Интерни час креативне радионице „ Дуга“ 

13.јун- Интерни час креативне радионице „ Лептирићи“ 

13.јун- Интерни час - секција гитаре и секција ритмичке 
гимнастике 

21.јун- Међународни празник музике –„Сретање“ (у сарадњи са СКЦ-
ом и Француским институтом) 

23. јун - "Pet happening" Ниш 2018. - ликовна радионица (изложба 
паса) 

Улични фестивал „ ПозитивНи“ 

На фестивалу „ПозитивНи“ Установа је учествовала је са 
ликовним, спортским и музичким секцијама. У 2018. години фестивал 
је одржан у парку Чаир, испред и поред саме зграде Установе. За 
потребе фестивала  уступили смо своје просторије као и помоћ великог 
броја запослених радника. 

 

Међународни празник музике – „Сретање“ (у сарадњи са СКЦ-ом и 
Француским институтом) 

Ову манифестацију Установа организује у сарадњи са 
Француским институтом Србије, Симфонијским оркестром и 
Студентским-културним центром. Установа је организовала 
ретроспективу Фестивала „Мајска песма“ и концерт хора “Вилењаци“. 

 

ЈУЛ-АВГУСТ 

Летњи програм - „ Лето у Чаиру“ 

За време летњег распуста  организујемо богат културно-
уметнички програм. „Лето у Чаиру“. Сваке вечери пет дана у недељи 
на платоу испред Установе одвијају се програми различитог садржаја и 
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за различите узрасте: игре без граница, караоке, позоришне представе, 
концерти, дружење са књижевницима и глумцима. Сви такмичарски 
програми доносе учесницима бројне награде. Ликовна радионица и 
шаховска секција такође су биле саставни део летњег програма.  

• 16. јул - Концерт породице "Sovel" - Америка 
• 17. јул- Поп-рок концерт групе "Voice" 
• 17.август -  учешће на манифестацији "Бурегџијада" 

 Поводом манифестације "Бурегџијада" Установа је на кеју 
организовала ретроспективу фестивала дечије музике „Мајска песма“ 
2016, 2017. и 2018. Укупно је изведено 10 композиција са поменутих 
фестивала. 

• 20. август– 01. септембар - упис нових чланова. 

 

СЕПТЕМБАР     

Упис нових чланова – „Отворена врата“ 

21. септембар - Дан без аутомобила 

22. септембар - Извиђачки одред „Јосиф Панчић“ 

28. септембар – „Питалица свезналица“ - ОШ „ Стефан Немања“ 

 

„Дан без аутомобила“ 

 Овој традиционалној манифестацији одржаној на Тргу Краља 
Милана и 2018.  године, а  на позив шефа сектора за саобраћај из 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Игора 
Трајковића учествовала је Установа са својим најмлађим члановима.  

 

ОКТОБАР 
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01. октобар- Отварање „Дечије недеље“ манифестацијом 
"Поврћијада" 

04. октобар - Педагошки концерт класичне музике 

06. октобар – „Радост Европе“ 

12. октобар- Трка за срећније детињство у сарадњи са Црвеним 
крстом 

31. октобар - Свечана академија поводом 70 година постојања 
Установе Дечији центар Ниш 

Дечија недеља 

Дечија недеља је манифестација која се реализује у првој недељи 
октобра. У оквиру обележавања ове недеље одржано је неколико 
манифестација и радионица у којима су били укључени деца и њихови 
родитељи. Овогодишње манифестације одржане су у периоду од 01.10-
05.10. Током целе недеље организовали смо разноврстан програм са 
циљем да децу упознамо са правима и обавезама, као и да покажу своју 
креативност кроз радионице.  „ 

• 01. октобар - Манифестација „Поврћијада“ 

 У оквиру дечије недеље у  Установи је организована 
манифестација „Поврћијада“, као заједничка радионица од 
поврћа деце и родитеља. Дечијим креативним изразом настале су 
различите фигуре од поврћа. У реализацији ове манифестације 
учествовала је и ЈКП  „Тржница“ својим производима (Разним 
поврћем). 

• 02. октобар - Вајарска радионица 

 Другог дана дечије недеље одржана је вајарска радионица 
којој су присуствовала два одељења четвртог разреда  ОШ „Ратко 
Вукићевић", као и много деце нижег узраста. 

 

„Радост Европе“ 
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              У Нишу је 06.10. 2018. одржан 11 концерт "Радост Европе". 
Установу је представила  победничка композиција са фестивала дечије 
музике "Мајска песма" 2018. - (Љубав прва). Тим поводом  Установи 
Дечији центар Ниш уручена је захвалница. 

  

„Трка за срећније детињство“ ( у сарадњи са Организацијом Црвени 
крст) 

             „Трку за срећније детињство“ традиционално су отворили наши 
најмлађи полазници, чланови креативних радионица. Саму 
манифестацију пратио је музички програм. Мото овогодишње 
манифестације био је „Имамо циљ, дођи на старт“. Програм је већ 
традицонално отворила победничка композиција са Фестивала дечије 
музике „Мајска песма“ 2018., Јана Милосављевић и Младен 
Маринковић – „Љубав прва“.  

 

Свечана академија поводом 70 година постојања Установе Дечији  
центар Ниш. 

 2018. године Установа је обележила 70 година свог постојања. 
Пригодним програмом у организацији готово целог колектива 
Установе, обележен је овај значајан јубилеј. Програм је увеличан 
промоцијом и поделом монографије, штампане управо поводом 70 
година постојања. 

 

НОВЕМБАР 

06. новембар - „Сусретања“ – Обележавање дана рођења Вука 
Караџића 

14. новембар - Песнички матине - Русомир Арсић 

20.новембар - Маскенбал – обележавање Међународног дана детета 
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„Сусретања“- дан рођења Вука Караџића 

Учесници у овим „Сусретањима“ су биле ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ и ОШ „Учитељ Таса“. Манифестација је одржана 
06.11.2018., на дан рођења Вука Караџића. „Сусретања“ у новембру 
била су посвећена томе. За време одржавања манифестације, на видео 
биму смењивали су се слајдови о Вуку Караџићу, његовом животу и 
делу, све оно што га карактерише најбитнијом особом 19. века за цео 
наш народ.  

 

Маскененбал 

Маскенбалом је обележен Међународни дан детета. То је 
манифестација коју традиционално организујемо. Учесници 
маскенбала су била деца чланови креативних радионица  

 

ДЕЦЕМБАР  

02. децембар- Градски кадетско - омладински Фестивал у шаху 

14. децембар-  Хуманитарна новогодишња радионица за децу са 
Косова и Метохије ( израда честитки)  

17. децембар- Јавни час креативне радионице „Лептирићи“ 

18. децембар- „Новогодишњи базар“, хуманитарна аукција дечјих 
радова  (честитки)  намењена деци са Косова и Метохије 
 
18. децембар - Промоција Зборника радова са литерарног конкурса 
"Радовићев венац" 
 
21. децембар - Новогодишњи концерт музичких секција (клавир, соло 
певање, гитара, синтисајзер, виолина) и јавни час секције ритмичке 
гимнастике 
  
24 – 30. децембар- Комерцијални програм Установе 
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24. децембар- Новогодишња представа „ Болесни ирвас“ 
 
 
Хуманитарна новогодишња радионица 
 
 Већ традиционално, у Установи у току децембра месеца 
организују се хуманитарне креативне радионице. Радови са тих 
креативних радионица продају се на хуманитарном новогодикшњем 
базару, у замену за слаткише, сланише и средства за хигијену, а касније 
се све прикупљено донира у хуманитарне сврхе. Протекле 2017. године 
све прикупљено донирано је Установи ''Мара'', док је 2018. године 
донирано деци са Косова и Метохије. 
 
Новогодишњи програм 
 

Новогодишња представа се одржава у оквиру новогодишњег 
програма. Изводи је ансамбл Дечјег и омладинског позоришта. 
Представа је комерцијална и намењена је синдикалним организацијама 
које на овај начин имају могућност  за доделу пакетића деци својих 
радника. Ове године на репертоару је била представа „Болесни ирвас“ 
која се изводила у периоду од 24. - 30. децембра. 

 

 
IV ЗАКЉУЧАК 
 

Приоритети Установе у 2018. години били су: доступност 
програма што већем броју гледаоца, медијска промоција и сарадња са 
другим установама у граду и републици.  

Имамо могућност да своје програме скоро тренутно прилагодимо 
потребама које се јављају током године.  Па у вези са тим 
манифестације, радионице и концерте организујемо на отвореном 
простору и у  деловима града који су у том тренутку актуелни за 
суграђане и посетиоце, и на тај начин показујемо које активности 
постоје, а све у циљу обезбеђивања што већег броја корисника. 

 Установа је током целе године тежила остварењу сарадње са 
организацијама и установама која се баве културним делатностима, пре 
свега ради размене искустава и унапређења програмских садржаја. 

 Истичемо сарадњу са: 
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•  Француским институтом у обележавању Међународног дана 
музике 

• Организацијом Црвени крст: у обележавању Дана Црвеног крста 
у виду целонедељних манифестација и „Трке за срећније 
детињство“ чији су најмлађи учесници чланови наших секција. 

• сарадња са Руским клубом у обележавању „Масленица“, руским 
традиционалним празником  који промовише руску традицију и 
подстиче  учвршћивање руско-српског пријатељства уз подршку 
Руско-српског хуманитарног центра који се налази у нашем 
граду. 

•  гимназијом „Светозар Марковић“  на фестивалу „Наук није 
баук“.  

• учешће на манифестацији „Ноћ музеја“ у сарадњи са Галеријом 
севремене ликовне уметности. 

• учешће на Међународној трци мира у организацији Црвеног 
крста Ниш. 

• партнерској организацији: Макетарско државно првенство са 
удружењем макетара, „Наредник Михајло Петровић“.  

• сарадња са Друштвом за неговање традиције „Вук Караџић“ на 
манифестацији „Радост Европе“.  

• сарадња са Управом за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај града Ниша  на манифестацији: „Европска недеља 
мобилности“ и „Дан без аутомобила“. 

• сарадња са Спортским савезом и Полицијском управом Града 
Ниша на манифестацији „Стоп, сви на спорт!“ .  

• учешће на фестивалу „Позитивни“ у организацији друштвено-
одговорне компаније „IDEA“.  

• сарадња  са Установом „Мара“ кроз низ хуманитарних акција 
које смо организовали за њих. 

• Сарадња са основним школама на ликовном и литерарном 
конкурсу. 
У 2018. години радило је укупно 10 секција и одржано 55 

манифестација од којих је неке организовао Дечији центар, а неке су 
реализоване у сарадњи са другим установама сличног програмског 
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опредељења. Обим реализованих програма и манифестација 
превазишао је оквире рада са својим корисницима и крајем 
2018.године Установа је прерасла у установу културе као носилац 
свих културно-уметничких дешавања намењених широј дечијој 
публици. 

 
 
                                                                                    Д И Р Е К Т О Р 
                                                                                   Сандра Петковић 
                                                                                  __________________ 
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Финансијски извештај за 2018. годину 
 

Установа Дечији центар Ниш је у 2018.год. остварила укупне приходе и примања у износу 
од 39.651.000,00 динара.Структура прихода и примања исказана је у Табели 1. 
 
 
Табела 1.         

 
 
 

ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА 

Укупно 
 
 
 

             
39.651.000 

Буџет 
 
 

 
         
33.955.000 

Остали 
извори 

средстава 
 

           
5.696.000 

 
Приходи од продаје добара и 

услуга 
 

4.168.000 
 
- 

           
4.168.000 

Текући добровољни трансвери 
од  физичких и правних лица 

 
0 

 
- 

 
            0 

Меморандумске ставке за 
рефинансирање расхода 

 
 

1.441.000 

 
- 

 
              

1.441.000 
Приходи од буџета  

33.955.000 
 

        33.955.000 
 

           - 
Примања од прод. робе за даљу 

продају 
 

                         0 
 
- 

 
              0 

Примања од новчаних казни  
                87.000 

 
- 

 
             87.000 

 
 
 
 Укупни приходи и примања ...........................................39.651.000 динара 
-Буџет Града ..........................................................................33.955.000 динара 
-Остали извори средстава.......................................................5.696.000 динара 
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Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину, усвојен је финансијски план  Установе Дечији  центар 
Ниш зa наведену годину, којом је дата сагласност на укупна средства од 57.979.000 динара, од чега су: 
-буџетска средства у износу од  48.930.000 динара и  
-средства из осталих извора у износу од  9.049.000 динара. 
 
Kонстатујемо, да су укупно остварени приходи  у 2018.год. мањи  од планираних  који су дати  
финансијским планом за 2018.год.  (Табела 2.) 

 
Табела 2.                                                                                   

       Упоредни подаци за 2018 год .     /  планирано            остварено                % 
изв. 
                    укупно планирано        

         57.979.000 
              
             39.651.000 

 
  68 % 

планирана средства буџета      
         48.930.000 

            
             33.955.000 

 
    69  % 

планирана средства из осталих извора   
           9.049.000    

 
               5.696.000 

 
        63  % 

 
 

Из наведеног следи, да је Установа 2018.годину  окончала приходима и примањима и то највећим  
делом средствима из буџета као и делом средствима из осталих извора. 
- Проценат изршења укупних средстава износи    68 % 
од планираних 57.979.000 динара, остварено је 39.651.000 динара. 
- Проценат изршења буџетских средстава износи    69 %   
од планираних 48.930.000 динара, остварено је 33.955.000 динара. 
- Проценат извршења средства из осталих извора износи   63 % 
од планираних 9.049.000 динара, остварено је 5.696.000 динара. 

 
Укупни приходи и примања у 2018.год. су мања од укупних прихода и примања у 2017.год. за 429.000 
динара. (Табела 3.) 
 Табела 3.     

приходи и примања 
у 2017. год. 

   укупно 
 
40.080.000 

буџет 
 
34.064.000 

остали             
извори средстава 
6.016.000 

приходи и примања 
у 2018. год. 
 

   укупно 
 
39.651.000 

буџет 
 
33.955.000 

остали             
извори средстава 
5.696.000 

разлика  
2017.-2018. 
 

   укупно 
 
    429.000 

буџет 
 
    109.000 

остали             
извори средстава 
  320.000 
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Однос планираног и оствареног, као и проценат извршења у односу на планирани износ исказан је 
табеларно.   
-  Табела 4.  - за буџетска средства 
-  Табела 5.  - за средства из осталих извора 
 

 

Табела 4. - Буџетска средства 

 

конто опис     планирано          остварено  %  извршења 
411 Плате и додаци запослених        23.430.000 21.055.000 90% 

412 Соц. допр. на терет послод      4.417.000 3.657.000 83% 

413 Накнаде у натури      1.210.000                               1.074.000 89% 

414 Соц. давања запосленима      1.080.000 286.000 27% 

415 Накнаде трошк. за запослене 810.000 0 0% 

416 Награде запосл. и остали расх.  350.000 218.000 62% 

421 Стални трошкови                               4.600.000 2.222.000 53% 

422 Трошкови путовања 0 0 0% 

423 Услуге по уговору 1.350.000 0 0% 

424 Специјализоване  услуге                                        900.000 831.000 92% 

425 Текуће попр. и одржавање         400.000 0 0% 

426 Материјал          900.000 485.000 54% 

441 Отплата домаћих камата              70.000 0 0% 

465 Остале дотац. и трансфери      2.648.000 1.750.000 66% 

482 Порези, об. таксе и казне                           400.000 0 0% 

483 Нов. казне и пен. по реш. суда          4.050.000 234.000 0% 

511 Зграде и грађевински објекти                            1.815.000 1.644.000 91% 

512 Машине и опрема                                     500.000 499.000 99.8% 

523 Залиха робе за даљу продају 0 0 0% 

                   УКУПНО:    48.930.000 33.955.000                 69% 
 

Од планираних  48.930.000 динара , остварено је  33.955.000 динара, извршење у процентима је 69 % ,  
 разлика између планираног и оствареног износи 14.975.000 динара. 
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Из наведеног констатујемо одређена одступања између планираних и остварених прихода. Наиме, 
одступања су настала из непредвидивих околности,  одсуство  већег броја запослених – боловање преко 
30 дана, као и трудничко боловање што се одразило на економске класикиције 411 и 412. 
Екон.класиф.414-Социјална давања, до одступања је дошло због планираних , а нереализованих 
отпремнина путем социјалног програма, који није реализован у 2018.год. 
 Екон.класиф.415- Ова позиција је одобрена Установи крајем 2018.год., тако да није било промена по 
овој позицији. 
Екон.класиф.416-Награде запосленима, ова позиција је планирана за исплату јубиларних награда, и  у 
2018.год. исплаћене су четри јубиларне награде три за 10 година и једна за 20 година рада. 
Екон.класиф. 421- Стални трошкови, планирани су на основу фактура из 2017.год.Установа је у 
наведеној години прешла са гарантованог потрошача на комерцијалног потрошача што је условило 
измену фактура за електричну енергију, већи износи фактура допринели су и већем планирању 
средстава за њихово измирење, као и урачуната ранија дуговања према добављачима ЕПС Снадбевању 
и ЈКП Градска Топлани, које је установа у 2018.год. измирила из осталих извора финансирања. 
Екон.класиф. 423-Услуге по уговору, планирана буџетска средства нису коришћена, јер су обавезе биле 
измириване из осталих извора средстава. 
 Екон.класиф.424-Специјализоване услуге, планиране су у складу са потребама фестивала Мајска песма, 
до одступања је дошло због плаћањадела трошкова из осталлих извора средстава. 
Екон,класиф. 426-Материјал, на овој позицији до одступања је дошло, због враћања захтева Установи за 
материјал за хигијену,који је плаћен из осталих извора средстава, а материјал за образовање и 
административни материјал , новчана средства нису пренета установи до 31.12.2018.  
Екон.класиф.441-Отплата домаћих камата, на овој позицији није било промена у 2018.год. 
Екон.класиф.483-Новчане казне и пенали ,до одступања је дошло због окончања судског спора у корист 
установе, и два судска спора још увек трају, нису била окончана до децембра 2018.год. какоје 
планирано. 
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Табела 5. – Средства из осталих извора 

 

конто опис     планирано          остварено  %  извршења 
411 Плате и додаци запослених     1.000.000 564.000 56% 

412 Соц. допр. на терет послод 199.000                  209.000 105% 

413 Накнаде у натури 50.000 207.000 / 

414 Соц. давања запосленима 2.000.000 1.518.000 76% 

415 Накнаде трошкова за запос. 0 0 / 

416 Награде запосл. и остали расх.  0 0 / 

421 Стални трошкови                            1.050.000 356.000 33% 

422 Трошкови путовања 100.000 67.000 67% 

423 Услуге по уговору 1.000.000               1.622.000 / 

424 Специјализоване  услуге                                800.000 457.000 57% 

425 Текуће попр. и одржавање 300.000 76.000 25% 

426 Материјал     700.000 546.000 78% 

441 Отплата домаћих камата 80.000 39.000 49% 

465 Остале дотац. и трансфери 270.000 19.000 7% 

482 Порези, об. таксе и казне                   200.000 5.000 3% 

483 Нов. казне и пен. по реш. суда     500.000 11.000 2% 

511 Зграде и грађевински објекти                       0 0 / 

512 Машине и опрема                             100.000 0 / 

523 Залиха робе за даљу продају 700.000 0 / 

                   УКУПНО: 9.049.000 5.696.000 63% 

 
Од планираних  9.049.000 динара, остварено је  5.696.000 динара, у процентима извршење  63%, 
разлика између планираног и оствареног износи  3.353.000 динара. 

 
 
 
 
 
 



28 
 

Из наведеног констатујемо одређена одступања и у делу Осталих извора финансирања-сопствена 
средства између планираних и остварених прихода.   
Екон.класиф.411 и 412  мања одступања су настала због исплата зарада и социјалних доприноса 
запосленом који је у судском спору са установом. 
Екон.класиф.413-Накнаде у натури, одступање је настало због измирења дуга из ранијих година према 
добављачу, како не би дошло до утужења установе, за шта нису била одобрена буџетска средства. 
Екон.класиф. 423-Услуге по уговору, евидентирано одступање је због измиривања обавеза из ранијих 
година, како би се избегла утужења. 
  
 
 
Установа је  на сопственом - комерцијалном рачуну на крају 2018.год. имала новчана средства у висини  
204.834,03 динара, док су буџетски рачуни  сведени   на  0,00 динара, као и рачун за исплату боловања. 
 
 
Ненаплаћена потраживања у 2018.год износе  311.000,00 динара, од чега су:  
-потраживања од купаца  ..................................................................151.000,00  динара 
-потраживања од фондова ................................................................ 160.000,00  динара 
 
и констатујемо да су већа у поређењу са 2017.год. када су износила 168.000 динара, од чега су 
-потраживања од купаца  ..................................................................85.000,00  динара 
-потраживања од фондова ................................................................ 54.000,00  динара 
-потраживања за преплаћене порезе и доприносе за зараде...........29.000,00  динара 
 
 
На дан 31.12.2018.год. Установа констатује неизмирене обавезе као и обавезе за камате у укупном 
износу од 1.540.000 динара које су мање у поређењу са 2017.год. када су износиле 2.460.000 динара. 
(Табела 7.) 

 
Табела 7. 

      Упоредни подаци 
 

                  2018. година                    2017. година 

Обавезе према добављачима 
 

 
1.517.000 

  
                                   2.435.000 

Обавезе за камате 
 

 
23.000 

  
                                        25.000 

 
             Укупно: 

 
1.540.000 

 
                       2.460.000 

 
Структура наведених обавеза на дан 31.12.2018.године у износу од  1.540.000 динара : 
 
Стални трошкови.........................................................539.000 динара 
Накнаде у натури.......................................................... 78.000 динара 
Обавезе према осталим добављачима...................... 900.000 динара 
Обавезе за камате........................................................  23.000 динара 
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У 2018.год.Установа није имала новчана средства из донација.  
 
Прилог: Усаглашење са Секретаријатом за финансије 
 
 
 
 
Извештај сачинили 

 
 

          ШЕФ СЕКТОРА                                                                            ДИРЕКТОР 
 
_________________________                                                   _________________________ 
 
             Јасна Мишић        Сандра Петковић 
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ИЗВЕШТАЈ О ПРЕНЕТИМ И УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА 
БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2018.ГОДИНУ 

                                                                            ПЕРИОД: 01.01.2018. - 31.12.2018. год. 
 
              ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА 
 

Конто прихода 
буџетских 
средстава 
корисника 

Књижење исплата  код  
корисника буџетских 
средстава 

                       
ПОЗИЦИЈА КОНТО ИЗНОС  КОНТО ИЗНОС 
305 411111 21.054.933,47  411111 21.054.933,47 
306 412111   2.452.248,46  412111 2.452.248,46 
 412211   1.052.423,31  412211 1.052.423,31  
 412311      153.265,30  412311      153.265,30     
307 413151   1.073.808,66  413151  1.073.808,66   
308 414311 285.832,00  414311 285.832,00      
309 416111      218.063,88  416111 218.063,88  
310 421211      761.812,38  421211 761.812,38 
 421225   1.142.668,29  421225 1.142.668,29          
 421311 88.029,96  421311 88.029,96       
 421324        77.306,81  421324 77.306,81  
 421391        14.568,00  421391 14.568,00        
 421411        91.381,98  421411 91.381,98     
 421412        24.687,00  421412 24.687,00 
 421511        11.520,00  421511 11.520,00 
 421521 10.269,00  421521 10.269,00      
313 424911      830.988,00  424911 830.988,00 
315 426111        81.431,45  426111 81.431,45 
 426311        72.042,50  426311 72.042,50       
 426611      281.681,82  426611      281.681,82 
 426819        49.704,00  426819 49.704,00        
317 465112   1.750.137,07  465112 1.750.137,07 
319 483111      233.300,00  421211 233.300,00 
320 511323   1.643.826,84  511323 1.643.826,84       
321 512211      199.093,44  512211      199.093,44 
 512221      199.764,00  512221 199.764,00        
 512241        99.960,00  512241 99.960,00 
      
      
      
 УКУПНО: 33.954.747,62  УКУПНО: 33.954.747,62 

___________________________                               ____________________________________  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ                           КОРИСНИК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
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