
 
 

 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 29.03.2011. године, доноси 
                         
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији 
центар Ниш за 2010. годину. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар Ниш 
за 2010. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања 
у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређујe се Александра Давинић, директор Установе Дечији центар Ниш. 
 
 
Број: 346-17/2011-03 
Датум: 29.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
           
 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/08)  
 Скупштина Града Ниша на седници  одржаној  __________ 2011. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе  Дечији центар Ниш за 
2010. годину број 11/57 од 14.03.2011. године, који   је усвојио Управни одбор 
Установе  Одлуком брoj 11/58 на седници одржаној дана  14.03.2011. године. 
 
  II Решење доставити Установи Дечији центар Ниш, Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                   Председник 
 

                           Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 
 
  Управни одбор Установе Дечији центар Ниш на седници одржаној дана 
14.03.2011. године Oдлуком број 11/58 усвојио је Извештај о раду Установе 
Дечији центар Ниш за 2010. годину број 11/57 од 14.03.2011. године и 
доставио га оснивачу ради усвајања. 
          У Извештају о раду Установе у 2010. години дат је преглед активности 
по секцијама, као и  преглед програма и манифестација које је Установа 
реализовала у протеклој години.  
  Извештај садржи и показатеље о финансијском пословању, а 
пословање Установе у 2010. години  одвијало се  према програму рада за 
2010. годину.  
 Имајући у виду да је  Извештај о раду Установе  Дечији центар Ниш за 
2010. годину  сачињен у складу са законом и прописима Града и циљевима 
оснивања Установе,   предлаже се доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
         Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
                    НАЧЕЛНИК 
                                                           
                Ненад  Гашевић 
 
 



 
 

         
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ   
 

О  РАДУ  УСТАНОВЕ 

ДЕЧИЈИ  ЦЕНТАР 

ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ниш, март 2011. године 
 
 
 
 



 
1. Оснивање Установе  

 
Скупштина Града Ниша је Одлуком о изменама  и допунама Одлуке о 

оснивању Установе (Сл. лист Града Ниша број 84/2009). Установи је измењен 

назив, тако да сада он гласи:  Установа Дечији центар Ниш. Такође Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе (Сл. Лист Града Ниша број 

94/2010) измењена је делатност, а ради усклађивања са новим Законом о 

класификацији делатности. 

Седиште Установе је у Нишу ул. IX. Бригаде број 10. 

 

2. Делатност Установе Дечији центар Ниш 
 

 Основна делатност Установе је образовање које није дефинисано према 

степенима образовања. 

 Своје програмске активности Установа остварује кроз различите облике 

окупљања деце и омладине, као и организацијом манифестација, концерата, 

трибина, такмичења, сусрета, саветовања и тако даље. 

 Делатност Установе Дечији центар одвија се на следећим локацијама:  

- простор у Чаиру ул. IX. Бригаде број 10 

- простор на Булевар Немањића бр. 85 по основу уговора о закупу 

са Градом 

- у ОШ. ''И.Г. Ковачић'' у Брзом Броду  

 Оснивач Скупштина Града Ниша именује директора Установе, Управни и 

Надзорни одбор. 
 

3. Рад секција Установе Дечији центар Ниш 
  

Дечији центар Ниш има за циљ осмишљавање слободног времена деце и 

омладине (од 3 до 19 год.) кроз културно-забавне, васпитно-образовне и 

спортско рекреативне активности. Наш основни програмски курс је окупљање, 

васпитање и образовање младих у њиховом слободном времену, уз програме и 



методе рада, који су, пре свега, забавни и осмишљени тако да подстичу машту, 

креативност и стваралачку енергију. 

У оквиру Дечијег центра радиле су радиле следеће секције: 
 

- Музичка: соло певање, гитара, клавир, хармоника, синтисајзер, солфеђо. 

Настава клавира, хармонике и гитаре одвија се по програмима Ниже музичке 

школе, а полазницима ових секција омогућено је полагање испита у Нижим 

музичким школама у Алексинцу, Лесковцу и другим местима.  

Значајно је напоменути да сваке године одређени број полазника ових 

секција  полаже испите у овим школама  и исте положи. То говори о 

квалитетном раду  сарадника у делу реализације програмских садржаја музичке 

секције Дечијег центра Ниш. 

Ова секција база је организације фестивала ''Мајска песма'' који је ове 

године одржан по 36 пут. Дечији центар био је носилац комплетне 

организације. Фестивал је снимљен у просторијама  Дечијег центра, који је 

урадио и продукцију,  

обзиром да смо готово у потпуности успели да опремимо студио, у коме је, 

поред снимања за потребе наше Установе, снимљен и фестивал ''Златна 

пчелица''.  

 
- Фолклор:  Фолклорна секција је у 2010. год.  допринела развијању 

сарадње са другим општинама и градовима и захваљујући великом броју 

наступа, на  најлепши начин представила богатство нашег народног 

стваралаштва. Ова секција домаћин је фестивала фолклорних ансамбала 

''Златно јелече'' на коме је 2010 године наступило неколико стотина учесника. У 

2010 год.  остварена је сарадња са младим кадровима фолклорног ансамбла 

''Оро'' Студенског културног центра Ниш.   

    

- Школа страних језика: енглески, француски и немачки:  Школа страних 

језика стандардно низ година има завидан број полазника. Значајно је 

напоменути да сарадници за страни језик своја знања и умећа користе и у 



играоницама Дечијег центра Ниш, осмишљавајући програмске садржаје рада 

играоница. 

 
- Ликовна радионица: Ликовна радионица има један број полазника у 

континуитету већи број година. Редовно се чланови ликовне секције јављају на 

домаће и међународне конкурсе који су везани за ликовно стваралаштво. У току 

године полазници ове секције реализују већи број изложби, а ангажовани су и 

на изради сценографија за потребе програма Дечијег центра. Полазник ове 

секције Ђорђе Богавац лауреат је међународног конкурса за Дечији стрип за 

2010 годину. 

  
- Моделарство: У оквиру моделарске секције се, поред стандардних 

материјала користи и ТЕИФОК  програм, који омогућава креативно изражавање 

уз  потпуно еколошки природне материјале. У протеклој години ова секција 

осавремењена је набавком рачунарске опреме. 

 
- Дечје и омладинско позориште:  Дечије позориште у свом саставу има 

две групе полазника. Једна је основношколског узраста,  а у другој групи су 

ученици средњих школа нашег Града. 

У 2010.години  поред бројних наступа значајно је напоменути да је 

представа овог позоришта освојила чак 4 награде на фестивалу ''Омладинских 

представа Србије'', од којих је свакако најзначајнија она за најбољу представу у 

целини. Чланови дечијег позоришта су такође  главни носиоци новогодишњег 

програма, који се традиционално организује у нашем центру сваке године.  

 

- Шах:  У оквиру ове секције организован је велики број турнира, на 

којима су полазници ове секције освојили бројна признања. 2010 година 

обележена је у знаку прославе 50 година рада шаховске секције у Дечијем 

центру у Нишу. 

 



- Ритмичко спортска гимнастика – Ова секција почела је са радом пре 

две године.  У 2010 години набављени су неки од неопходних реквизита, мада 

сала у Чаиру захтева још улагања (обнова паркета и нове струњаче). За кратко 

време уписан је велики број полазника од 4 до 12 година, што још једном 

показује да смо увођењем ритмичко-спортске гимнастике на најбољи начин 

одговорили потребама наше деце. 

 
- Литерарни клуб ''Душко Радовић'' – Ова секција је током 2010 године 

окупљала ученике основних школа са градског и сеоског подручја кроз 

програме под називом ''Сусретања''.  

- Новинарска секција – Млади новинари и водитељи учествовали су у 

свим програмима наше Установе, а организовали су и неколико веома 

посећених трибина са темама из различитих актуелних области. Набавка 

рачунарске опреме омогућила им је квалитетнији рад.  

 
- Играоница:  Ово су предшколски програми за децу од 3 до 6 година. 

Организују се у различитим терминима и трајању, прилагођавајући се на тај 

начин потребама деце и захтевима родитеља. У оквиру играоница раде: 

спортска, музичка, класична, ликовна, енглеско забавиште и рачунарска 

играоница. Велико интересовање и ширење града наметнуло је потребу за 

додатним локацијама, тако да наше играонице раде у Чаиру, на Булевару 

Немањића и Брзом Броду. 

 Да се са децом овог узраста у нашој Установи заиста ради на посебан 

начин показује и све чешће упућивање малишана са одређеним проблемима у 

развоју од стране стручних служби Дома Здравља и Завода за ментално 

здравље. Задовољство нам је што велики део ових проблема успешно, наравно 

у сарадњи с родитељима, превазилазимо.   

 
- Психолошко саветовалиште – У оквиру саветовалишта организован је 

већи број трибина и предавања.  

 



 4. Програми и манифестације 
 
 
 Установа Дечији центар Ниш своју програмску делатност пре свега 

заснива на календару сталних манифестација, који, у оквиру плана и програма 

рада Установе, сваке године усваја Скупштина Града. 

 У 2010. Години овај план испуњен је у потпуности, тако да је Дечији 

центар одржао следеће предвиђене програме: 
 

  - Божићни шаховски турнир 

  - Програм за време зимског распуста ''Зимске чаролије'' 

  - Представљање рада секција центра- Програм ''Отворена врата'' 

  - Обележавање Дана Светог Саве,   

  - Промоција књиге за децу 

 - Дан Установе - Свети Симеон Мироточиви- Слава Дечијег  

   центра 

       - ''Сусретања'' – 6 програма 

  - Шаховско вече 

  - Припрема за смотру деце рецитатора  

 - ''Чувај маму да ти дуже траје'' 

 -  Екипно првенство Ниша у шаху 

 -  Дан пролећа  

 - Спортски дан 

  - Маскенбал-традиционална пролећна ''Априлијада'' 

  - Обележавање Светског дана књиге  

  - Изложба ликовних радова 

  - Прослава Ускрса 

  - У сусрет Мајској песми – програм музичке секције 

  - Фестивал ''Мајска песма'' 

  - ''Златно јелече'' – фестивал фолкорних ансамбала 



  - Дечја недеља - Сваког дана за време трајање Дечије недеље, 

организован  је посебан програм, позоришна представа, реприза Фестивала 

''Мајска песма'', изложба радова полазника секција Дечијег центра, заједнички 

програм са другим установама сродне делатности из Града, такмичарски дан 

полазника секција Дечијег центра 

  - Дани цвећа  

  - Кадетско првенство Ниша у шаху 

  - Позоришна представа 

  - Регионално првенство у шаху 

  - Дан  УНИЦЕФ-а 

  - Концерти полазника Дечијег центра 

  - Новогодишњи програм 

  - Лето у Чаиру , сваке вечери пет дана у недељи на платоу испред 

Дечијег центра одвијају се програми различитог садржаја и за различите 

узрасте: игре без граница, караоке, позоришне представе, концерти, дружење са 

књижевницима и глумцима ..... Сви такмичерски програми доносе учесницима 

бројне награде.  

 Како на територији Града не постоји манифестација која може да се мери 

дужином трајања, бројем посетилаца, врстом програма или специфичношћу 

посетилаца, мислимо да треба подићи на виши ниво, како би ушла у круг 

манифестација које представљају део културног миљеа Ниша. 

 

Жеља  нам је да свака недеља буде испуњена садржајима у простору 

Дечијег центра , који ће се огледати пре свега у презентацији активности 

полазника секција, такмичењима, приредбама различитог карактера и слично. 

Неке од манифестација које су биле заступљене у 2010 години биће поново 

организоване на квалитетнијем нивоу. 

 Поред наведених програма, Дечији центар организовао је наступе својих 

полазника који су били интерног карактера, пре свега са жељом да  деца кроз 



представљање својим родитељима стекну самопоуздање неопходно за даљи 

успешан рад.  

 Желели бисмо посебно да укажемо на следеће облике рада и ангажовања 

који  представљају наш додатни допринос у креативној реализацији програма: 

- програм у сарадњи са СКЦ-ом (Луткарско позориште) 

- гостовање младих уметника из Русије ( музички и балетски 

ансамбл) 

- ''Модерно ропство'' – изложба ликовних радова у сарадњи са 

Републоком Србијом 

- Светска трка хармоније ( Дечији центар био је домаћин тркачима 

из различитих земаља света уз пригодан програм) 

-  Радост Европе (гостовање овог програма у Нишу на коме су 

учествовали и певачи Дечијег центра) 

- учешће на фестивалу Дечијих и омладинских представа Србије у 

Јагодини (освојене 4 награде) 

- учешће Дечијег центра на трибини ''Људска права и заблуде из 

прошлости'' 

- гостовање представе ''Василиса прекрасна'' у Прокупљу у оквиру 

сарадње са Народном библиотеком ''Раде Драинац'' 

- учешће на 19-ом међунараодном фестивалу хумора и сатире 

''Златна кацига'' за децу и младе до 18 година (Ђорђе Богавац, 

дугогодишњи члан ликовне радионице Дечијег центра добитник 

је награде за најбољи стрип ) 

- пердстава ''Зачарана принцеза'' изведена је у сали Луткарског 

позоришта у сарадњи са Омладинским едукативним центром ( 

део пројекта ''Знањем против дроге'') 

- сусрет са песником Дарком Главашем из Инђије 

- ''Божићна радионица на француски начин'' у просторијама 

одељења Дечије библиотеке Ниш и у сарадњи са Француским 

културним центром 



- гостовање представе ''Модерна бајка'' коју су у Дечијем центру 

извела деца из Беле Паланке у оквиру пројекта Друштва за 

заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине 

- ''Штити животну средину и сачувај планету'' (све што треба да 

знаш о отпаду и рециклажи, програм у сарадњи са 

организацијом Зелени кључ, уз учешће деце из играоница) 

- све групе деце из играоница имале су прилику да у оквиру Сајма 

књига обиђу одељење Дечије библиотеке у Нишу   

 

Поред ових програма Дечији центар је учествовао у различитим акцијама 

хуманитарног  карактера. 

 Комплетна ситуација у друштву (све већа изложеност деце и младих 

дроги,алкохолу и сл.), недовољна физичка активност, као и све чешћа 

немогућност да им се у оквиру породице посвети довољно времена, намећу 

потребу да се слободно време деце и младих организује на квалитетнији начин. 

 
5. Финансијски извештај  

            у ооо дин.  
 
ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА 

Укупно 
51.422. 

Буџет 
46.333. 

Сопствени 
5.089. 

Приходи од продаје добара и 
услуга 

 
3.297. 

 
- 

 
3.297 

Текући добровољни трансвери 
од  физичких и правних лица 

 
83. 

 
- 

 
83. 

Меморандумске ставке за 
рефинансирање расхода 

 
1.197. 

 
- 

 
1.197. 

 
Приходи од буџета 

 
46.333. 

 
46.333. 

 
- 

Приходи од прод. робе за даљу 
продају 

 
512. 

 
- 

 
512. 

Укупан приход и примања Установе у 2010. години износио је 51.422.000 
динара, Град Ниш је учествовао у износу од 46.333.000 динара, а 
Установа у износу од 5.089.000 динара. 



            у ооо 
дин. 

 
РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ 

Укупно 
51.422. 

Буџет 
46.333. 

Сопствени 
5.089. 

Плате 33.080. 33.057. 23. 
Доприноси П И О 3.720. 3.636. 84. 
Доприноси за здравствено 
осигурање 

 
2.080. 

 
2.033. 

 
47. 

Доприноси за незапослене 254. 248. 6. 
Накнаде у натури 700. 625. 75. 
Наплата накнаде за време 
одсуства 

 
1.393. 

 
- 

 
1,393. 

Отпремнине и помоћи 260. 231. 29. 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог 

 
10. 

 
- 

 
10. 

Накнаде трошкова за запослене 21. - 21. 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

 
60. 

 
- 

 
60. 

Трошкови платног промета 185. 71. 114. 
Енергетске услуге 2.119. 2.119. - 
Комуналне услуге 324. 324. - 
Услуге комуникације 218. 123. 95. 
Трошкови осигурања 178. 146. 32. 
Закуп имовине и опреме 25. - 25. 
Трошкови службених путовања 
у земљи 

 
43. 

 
- 

 
43. 

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

 
1. 

 
- 

 
1. 

Остали трошкови транспорта 40. - 40. 
Компјутерске услуге 274. - 274. 
Услуге информисања 4. - 4. 
Стручне услуге 863. - 863. 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

 
73. 

 
- 

 
73. 

Репрезентација 90. - 90. 
Остале опште услуге 35. - 35. 
Медицинске услуге 101. - 101. 
Остале специјализоване услуге 917. 660. 257. 



Текуће поравке и одржавање 
објеката 

 
29. 

 
3. 

 
26. 

Текуће поравке и одржавање 
опреме 

 
105. 

 
16. 

 
89. 

Административни материјал 146. 38. 108. 
Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

 
62. 

 
32. 

 
30. 

Материјал за саобраћај 82. - 82. 
Материјал  за 
бразовање,културу и спорт 

 
120. 

 
56. 

 
64. 

Материјал за одржавање 
хигијене и угоститељство 

 
1.464. 

 
1.291. 

 
173. 

Материјал за посебне намене 95. - 95. 
Отплата камата ост.дом. 
кредиторима 

 
14. 

 
- 

 
14. 

Обавезне таксе 19. - 19. 
Новчане казне и пенали по 
решењу суда 

 
1.338. 

 
1.295. 

 
43. 

Пројектно планирање 20. - 20. 
Административна опрема 228. 185. 43. 
Опрема за јавну безбедност 87. 87. - 
Опрема за произв. мотор. и 
непок. и нем. опрема  

 
57. 

 
57. 

 
- 

Залихе робе за даљу продају 488. - 488. 
  

 

 

 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2010. годину, планирано је да Дечији 

центар Ниш из средстава буџета Града Ниша буде финансиран са 53.116.000 

динара и то: 

1. Плате и додаци запослених    План: 33.801.000  Пренето: 33.057.036,62   

98%  

2. Соц. допр. на терет послод.              6.051.000                   5.917.209,14  98% 



3. Накнаде у натури                                   900.000                      624.528,00   

69% 

4. Соц. давања запосл.                               264.000                      230.536,00   

87% 

5. Стални трошкови                                3.989.000                    2.783.111,56  

70% 

6. Специјал. услуге                                  660.000                       660.000     100% 

7. Текуће попр. и одрж.                         452.000                         19.432,14    4% 

8. Материјал                                            1.756.000                     1.417.010,61  

81% 

9. Порези, об. таксе и казне                1.581.000                             0,00        / 

10. Нов. казне и пен. по реш. суда          3.162,000                      1.295.655,29  

41% 

11. Машине и опрема                                  500.000                         328.018,55  

66% 

 

                                 СВЕГА:         53.116.000                        46.332.537,91 

87%  

Планирани укупни сопствени приходи Установе у наведеној години 

износили су 10.518.000 динара. Наведени сопствени приходи су се 

односили на јединствену Установу. Али, због издвајања и формирања 

нове Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ из нашег састава, наш 

сопствени приход је износио 5.089.000 динара.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Крајем 2003 године ступила је на снагу Уредба о буџетском 

рачуноводству, којом је као основа за вођење буџетског рачуноводства уведена 

готовинска основа, што значи да се трансакције и остале промене евидентирају 

када се средства приме односно плате. Овај финансијски извештај урађен је на 

готовинској основи, тако да садржи само наплаћене текуће приходе односно 

исплаћене текуће расходе. 

 Напомињемо да су по Решењу о преусмеравању апроприације Управе за 

образовање, културу, омладину и спорт Града Ниша бр. 5249–2–2010/12 од 

24.06.2010. године,  пренета су средства за покриће дугогодишњих дуговања 

бивше Установе ДКОРЦ и то у месецу Јулу 2010 године износ од 14.941.843,24 

динара за заостале зараде од Јануара до Маја 2010 године а у Августу и 

Децембру 2010. године укупан износ од  2.343.311,09 дин. за обавезе  према 

добављачима. 

 Установи Дечији центар нису пренета средства од око 1.400.000 динара, 

тако да и даље сама намирује ове обавезе бивше заједничке Установе. 

 
 
 
        УСТАНОВА  

ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ  

       _____________________ 

          директор Александра Давинић 
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