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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 05.06.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији
центар Ниш за 2011. годину.
II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији центар Ниш
за 2011. 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, одређује се Александра Давинић, директор Установе Дечији центар Ниш.

Број: 356-45/2012-03
У Нишу, 05.06.2012. 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 __________ 2012. године
донела је
РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе Дечији центар Ниш за 2011.
годину број 11/86 од 20.02.2012. године, који је усвојио Управни одбор
Установе, Одлуком брoj 11/87, на седници одржаној дана 20.02.2012. 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

Образложење

Управни одбор Установе Дечији центар Ниш на седници одржаној дана
20.02.2012. године Oдлуком број 11/87 усвојио је Извештај о раду Установе
Дечији центар Ниш за 2011. годину број 11/86 од 20.02.2012. године и
доставио га оснивачу ради усвајања.
.
У Извештају о раду Установе у 2011. 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 2011. години одвијало се према програму рада за 2011. годину.
Имајући у виду да је Извештај о пословању Установе Дечији центар
Ниш за 2011. 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 НИШ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Ниш, фебруар 2012. године

1. Оснивање Установе
Установу Дечији центар Ниш је основала Скупштина Града Ниша Одлуком
о оснивању Установе Дечији центар Ниш („Сл. лист Града Ниша“, бр. 14/2010 –
пречишћен текст и 94/2010)
Седиште Установе је у Нишу ул. IX. Бригаде број 10.

2. Делатност Установе Дечији центар Ниш
Основна делатност Установе је остало образовање (8559).
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 Булевару Немањића бр. 85
- у ОШ. ''Др Зоран Ђинђић'' у Брзом Броду
- у ОШ. ''Краљ Петар Први'' у Паси Пољани
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:
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- 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 37 пут. Дечији центар био је носилац комплетне организације.
Фестивал је снимљен у просторијама Дечијег центра, који је урадио и продукцију.
- Фолклор: Фолклорна секција је у 2011. год.

радила у сарадњи са

Фолклорним ансамблом ''Оро''. Фолклорна секција је на најлепши начин
представила богатство нашег народног стваралаштва. Ова секција домаћин је
фестивала фолклорних ансамбала ''Златно јелече''.
- 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.
- 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 део програма
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моделарске секције почео је да се примењује и у оквиру играоница, са циљем да се
развију мануелне способности и креативност најмлађих. Као посебан програм
отпочело се и са припремом за радионицу за оригами.
- 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.
Чланови дечијег позоришта су главни носиоци новогодишњег програма,
који се традиционално организује у нашем центру сваке године, а у 2011. години
одиграно је чак 25 новогодишњих представа. Поред овога, чланови ове секције
припремили су и премијерно извели представу ''Лепотица и звер'' и били учесници
бројних програма и манифестација код нас и у иностранству.
- Шах: У оквиру ове секције организован је велики број турнира, на којима
су полазници освојили бројна признања. Шаховска секција у Дечијем центру
постоји већ 51 годину и домаћин је Божићног шаховског турнира, који већ 16
година сваког петог јануара окупи стотинак младих шахиста из целе Србије.
- Ритмичко спортска гимнастика: Ова секција почела је са радом пре две
године. У 2011 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 2011 године
окупљала ученике основних школа са градског и сеоског подручја кроз програме
под називом ''Сусретања''. Ове године по први пут организовани су ''Сусретићи'',
намењени деци млађег узраста, са циљем да од најранијих дана негују културу
говора и развију љубав према писаној речи.

4

- 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, а новитет
је играоница у Паси Пољани.
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.
- Рачунарска секција: Кроз ову школу деца су упознала основне појмове и
принципе рада персоналних рачунара, на начин прилагођен њиховом узрасту.
Набавка нових и модерних средстава за рад основни је предуслов за нормално
функционисање ове секције, која је ове године добила нову учионицу у Дечијем
центру.
- Психолошко саветовалиште: У оквиру саветовалишта организован је већи
број трибина и предавања, као и радионица за децу и младе са посебним
потребама.
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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 2011. години Дечији центар одржао је следеће програме:
• Божићни шаховски турнир
• Програм за време зимског распуста ''Зимске чаролије''
• Представљање рада секција центра- Програм ''Отворена врата''
• Обележавање Дана Светог Саве,
• Сусрет са песником Драгишом Благојевићем (гости: Установа ''Мара'' и
школа ''14. октобар'')
• Дан Установе - Свети Симеон Мироточиви- Слава Дечијег центра
• 50. екипно првенство основних школа Ниша у шаху (у сарадњи са Градским
шаховским савезом)
• ''Сусретања''
• Концерт полазника секција клавира и гитаре
• ''Чувај маму да ти дуже траје'' (програм поводом 8. марта)
• Програм за малишане на Дечијој хируршкој клиници
• Маскенбал-традиционална пролећна ''Априлијада''
• Изложба ликовних радова
• Обележавање Светског дана књиге у сарадњи са одељењем Дечије
библиотеке
• Концерт полазника секција клавира, хармонике и соло певања
• ''Ускршње чаролије''
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• ''Сусретићи''
• Сусрет са песником Момом Драгићевићем
• Фестивал ''Мајска песма''
• Гостовање позоришне представе ''Зачарана принцеза'' у Бугарској
• Јавни час играоница (4 програма)
• Представа ''Снежана и седам патуљака''
• Светска трка хармоније
• Концерт (реприза Мајске песме)
• Јавни час музичких секција
• Програм у сарадњи са организацијом Црвени крст
• Светски дан музике
• Лето у Чаиру (од 11. јула до 19. августа):
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 такмичарски 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.
• Међународни Фестивал стваралаштва, песме и игре и примењене уметности
народа Србије и Русије
• Гостовање колоније цртаног филма (гост Тимоти Џон Бајфорд)
• Отворена врата (програм поводом почетка нове школске године)
• Концерт у организацији потомака Солунских ратника
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• Дан без аутомобила
• Ролеријада
• Дечија недеља - Сваког дана за време трајање Дечије недеље, организован је
посебан програм.
o понедељак: Посета Дечијој библиотеци
o уторак: Радионица у Народном музеју
o среда: Еколошки мјузикл ''Снежана и седам патуљака'' у
извођењу Дечијег еколошког покрета
o четвртак: Концерт за ученике ОШ. ''Вожд Карађорђе''
o петак: ''Трка за срећније детињство''
• Премијера представе ''Лепотица и звер''
• Гостовање Дечијег и омладинског позоришта у Јагодини
• Гостовање у ОШ. ''Иво Андрић'' у оквиру програма ''Живот без дроге''
• 51. Кадетско првенство Ниша у шаху
• Форум – отварање ''Магичног парка''
• Дан УНИЦЕФ-а (маскенбал)
• Радионица у Француском културном центру
• Програм полазника енглеског забавишта у Дечијој библиотеци поводом
промоције књиге за децу
• Концерти полазника Дечијег центра
• Новогодишњи програм (представе ''Чаробни патуљци'' и ''Ледена прича'')
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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.
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.
Поред ових програма Дечији центар је учествовао у различитим акцијама
хуманитарног карактера. Поред програма за децу – пацијенте нишких клиника,
остварили смо сарадњу са НВО ''Невен'' у оквиру акције активан живот без дроге,
као и са организацијом ''Из круга'' у оквиру пројекта ''На игру личи, живот се зове'',
подржаног од стране Министарства рада и социјалне политике Републике Србије.
Циљ овог пројекта је интеграција младих са и без инвалидитета. У нашим
просторијама на Булевару Немањића отпочели смо сарадњу са Удружењем
дефектолога за помоћ деци са посебним потребама. Сарадњом удружења грађана
МНРО, Дома за децу ''Душко Радовић'' и Дечијег центра започет је пилот програм
''Инклузијом до самосталности''. Програм се реализује као део ширег програма
''Предах родитељство''. Деца и млади са сметњама у менталном развоју препознати
су као група којој је неопходна подршка у инклузији у ширу социјалну заједницу.
Дечији центар као институција која се бави младима и подршком младима да у
себи препознају, подстакну и развију потенцијале, склоности и афинитете је ову
групу рањивих младих људи укључила у иновативан и јединстван програм у
Србији.
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.
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5. Финансијски извештај

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Приходи од продаје добара и
услуга
Текући добровољни трансвери
од физичких и правних лица
Меморандумске ставке за
рефинансирање расхода
Приходи од буџета
Примања од прод. робе за даљу
продају

Укупно
37.101.

Буџет
28.962.

у ооо дин.
Сопствени
8.139.

4.617.

-

4.617.

537.

-

537.

2.385.

-

2.385.

28.962.

28.962.

-

600.

-

600.

Укупан приход и примања Установе у 2011. години износио је 37.101,000
динара, Град Ниш је учествовао у износу од 28.962.000 динара, а Установа у
износу од 8.139.000 динара.
у ооо дин.
Укупно
Буџет
Сопствени
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
37.101.
28.962.
8.139.
Плате
23.945.
21.769.
2.176.
Доприноси П И О
2.650.
2.395.
255.
Доприноси за здравствено
осигурање
1.482.
1.339.
143.
Доприноси за незапослене
181.
163.
18.
Накнаде у натури
767.
722.
45.
Наплата накнаде за време
одсуства с посла на тер. фондова 2.136.
2.136.
Помоћ у медицинском лечењу
запосленог
20.
20.
Награде запосленима и остали
посебни расходи
16.
16.
Трошкови платног промета
201.
60.
141.
Енергетске услуге
1.231.
1.231.
Комуналне услуге
72.
64.
8.
Услуге комуникације
229.
130.
99.
Трошкови осигурања
56.
47.
9.
Трошкови службених путовања
у земљи
23.
23.
10

Трошкови путовања у оквиру
редовног рада
Остали трошкови транспорта
Компјутерске услуге
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и
угоститељство

19.
7.
109.
86.
1.370.

-

19.
7.
109.
86.
1.370.

-

113.
44.
55.
3.
4.

598

398.

19.

42.

34.

38.
16.

59.
-

20.
20.

88.

25.

43.
-

8.
89.

4.
8.

-

4.
8.

190.
77.

93.
77.

97.
-

31.

31.

-

25.
450.

-

25.
450.

113.
Репрезентација
44.
Остале опште услуге
55.
Медицинске услуге
3.
Услуге очувања жив. сред. науке 4.
и геод. услуге
Остале специјал. услуге
996.
Текуће поравке и одржавање
објекта
61.
Текуће поравке и одржавање
опреме
38.
Административни материјал
50.
Материјал за образовање и
усавршавање запослених
79.
Материјал за саобраћај
20.
Материјал за бразовање,културу
и спорт
113.
Материјал за одржавање
хигијене и угоститељство
51.
Материјал за посебне намене
89.
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали по
решењу суда
Административна опрема
Опрема за образовање, науку,
културу и спорт
Опрема за произв. мотор. и
непок. и нем. опрема
Залихе робе за даљу продају
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Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину, планирано је да Дечији
центар Ниш из средстава буџета Града Ниша буде финансиран са 32.007.000
динара и то:
Планирано:

Остварено:

1. Плате и додаци запослених

21.919.000

21.768.809,49

99%

2. Соц. допр. на терет послод.

3.924.000

3.896.617,64

99%

900.000

722.097,00

3. Накнаде у натури
4. Соц. давања запосл.

264.000

5. Стални трошкови

2.688.000

1.533.001,85

57%

6. Специјал. услуге

660.000

597.742,00

91%

7. Текуће попр. и одрж.

452.000

18.549,60

4%

8. Материјал

500.000

224.142,22

45%

9. Порези, об. таксе и казне

100.000

10. Нов. казне и пен. по реш. суда

100.000

92.775,92

93%

11. Машине и опрема

500.000

107.894,56

22%

28.961.630,28

90%

СВЕГА:

32.007.000.

-

80%

-

-

-

Укупни сопствени приходи и примања Установе у наведеној години су
остварени у износу од 8.139.000 динара и то:
- Приходи од накнаде за извршене услуге

4.617.000 дин.

- Приходи од донација

537.000 дин.

- Остали сопствени приходи

2.985.000 дин.
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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.

УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
_____________________
директор Александра Давинић
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