
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) 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 30.03.2015.  године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе
Дечији центар Ниш за 2014. годину.

II Предлог  решења  о  усвајању  Извештаја  о  пословању  Установе  Дечији
центар Ниш за 2014.  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 Јелица  Велаја,  начелник  Управе  за  образовање  и
Александра Давинић, директор Установе Дечији центар Ниш.

Број: 427-6/2015-03
У Нишу,  30.03.2015.  године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу члана 16 и 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града
Ниша", број 88/08) 

Скупштина  Града  Ниша  на  седници   одржаној   ________2015.  године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Установе  Дечији центар Ниш за
2014.  годину број  227 од  12.3.2015.  године,  који    је  усвојио Управни одбор
Установе  Одлуком брoj 11-11 на седници одржаној дана  12.3.2015. године.

 II Решење  доставити  Установи  Дечији  центар Ниш,  Управи  за
образовање 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
12.3.2015. године Oдлуком број 11-11 усвојио је Извештај о пословању Установе Дечији
центар  за 2014. годину број 227 од 12.3.2015. године и доставио га оснивачу.

Извештај  садржи податке о оснивању Установе,  делатности,  раду секција (12
секција: музичка секција – соло певање, гитара, клавир, хармоника, синтисајзер, рок
гитара,  солфеђо;  школа  страних  језика  –  енглески,  француски  и  немачки;  ликовна
радионица; моделарство; дечије и омладинско позориште; позориште лутака; шаховска
секција; ритмичко спортска гимнастика; литерарни клуб „Душко Радовић“; играоница у
оквиру  које  раде  спортска,  музичка,  класична,  ликовна,  енглеско  забавиште  и
рачунарска  играоница;  рачунарска  секција;  психолошко  саветовалиште  и  спортска
секција).

Због великог интересовања, наметнула се потреба за отварањем играоница на
додатним локацијама, тако да поред просторија у Чаиру, Установа користи и просторе
на Булевару Немањића, у Брзом Броду и у Основној школи „Чегар“.

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

Број  програма  и  манифестација  премашује  број  планиран  Програмом  рада
Установе Дечији центар за 2014. годину.

Установа  Дечији  центар  је  у  2014.  години  била  организатор  40.  јубиларног
фестивала дечије музике „Мајска песма“.

Број сталних чланова, односно уписане деце у Установу Дечији центар, креће се
између 300 и 350 полазника, а повећава се када су у питању програми, манифестације
и бесплатне радионице, када на директан или индиректан начин буде укључено од
неколико десетина до више стотина деце.  Програме и манифестације  прати  више
хиљада гледалаца

Поред  наведених  програмских  активности,  Дечији  центар  је  имао  и  бројне
наступе у медијима, а пружао је помоћ у организацији програма које су организовале
различите школе, установе и друге институције које се баве образовањем и културом.

Установа је успоставила сарадњу са Националним дечијим центром Бугарске са
којим планира заједничке пројекте.

Новину у активностима Установе представља „Омладински креативни центар“
који је започео нове радионице везане за рок гитару, омладинске бендове, омладинско
позориште „Трећа половина“, хип-хоп радионицу и друго.

Установа је сачинила и доставила податке о рационализацији броја запослених
у 2015.  години.  У  2013.  години су  у  радном односу на неодређено време била  54
радника, а у 2014. години, такође на неодређено време, 50 радника, тако да је број
запослених смањен за скоро 8%.

 Како у 2015. и 2016. години по два запослена испуњавају  један од услова за
одлазак у пензију, број запослених би могао да буде смањен за још 6-8%, јер постоји
интересовање  запослених  да  им  престане  радни  однос  уз  адекватни социјални
програм.

Извештај о пословању садржи и финансијски извештај за 2014. годину.
 Пословање Установе у 2014. години  одвијало се  према Програму рада за 2014.

годину. 
Имајући у виду да је  Извештај о пословању Установе Дечији центар  за 2014.

годину   сачињен  у  складу  са  законом  и  прописима  Града  и  циљевима  оснивања
Установе, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву.

                           

                  Начелник
         Управе за образовање

                                                      
  Јелица Велаја





   

ИЗВЕШТАЈ  О  ПОСЛОВАЊУ

 УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ  ЦЕНТАР НИШ

ЗА 2014. ГОДИНУ

                                                                                                Ниш, март 2015. године



1. Оснивање Установе 

На основу члана 4. Закона о јавним службама (Службени гласник РС број

42/91 и 71/94) и члана 37. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број

88/2008)  Скупштина  Града  Ниша  на  седници  од  15.12.  2009  године  донела  је

одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању по којој се назив Установе мења

и гласи Установа Дечији центар Ниш,(Сл. Лист Града Ниша број 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 ``Чегар``у Дурлану

       Оснивач Скупштина Града Ниша именује директора Установе,  Управни и

Надзорни одбор.



У Установи је запослено 50 радника на неодређено време. Квалификациона 
структура је следећа:

    III   степен    -3 запослена
    IV   степен  -17 запослених
     VI  степен   - 5 запослених
   VII  степен   - 25 запослених

Постављено лице – директор Установе  финансира се из буџета.

Напомињемо, да је Установа у односу на крај 2013.год. смањила број запослених за
скоро  8%.  Уколико законодавац  буде  предвидео  обавезан  одлазак  у  пензију  са
испуњеним једним условом  или социјални програм, број запослених моћи ће да се
смањи за још додатних 6%  до 8%.

Број запослених на дан 31.12.2013.год. – 54.радника
Број запослених на дан 31.12.2014.год. – 50.радника

У 2015.год. по критеријуму испуњавања једног од  услова за одлазак у пензију /
године живота /  оствариће два запослена,  и
 у 2016.год.  по истом критеријуму / године живота /  два запослена. 
Истичемо да постоји интересовање запослених  за споразумно раскидање радног 
односа уз адекватни социјални програм.

3. Рад секција Установе Дечији центар Ниш

Дечији центар Ниш има за циљ осмишљавање слободног времена деце и омладине
Сматрамо  да  би  формално  образовање  требало  да  буде испуњено животним  и
радним искуством које се стиче изван класичне учионице. 
Стицање знања представља животни процес, па тако Установа Дечији центар ради
са децом и младима , а кроз неке облике својих активности и са старијима.
 
Број деце,  чланова не може се прецизно дати, јер је Установа отвореног типа и
упис траје  током целе године,  а  деца у  току похађања често и мењају  жеље и
интересовања. 
Број сталних чланова креће се од 300-400 детета , али тај број је много већи када
су програми, манифестације и бесплатне радионице које се организују током лета
и на месечном нивоу крећу  се  од 200 до више хиљада учесника и  посматрача
програма.



4. ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

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.

  Дечији центар негује традицију васпитно-образовног рада као и делатности из

области  културе  дугу  65  година,  кроз  унапређење  стваралачких  способности

младих  и  најмлађих,  уметност,  вештине  и  подстицај  различитих  сфера

интересовања и стицања нових знања. 

 Деца и запослени у Дечијем центру труде се да свом Граду обогате културни

живот  као  и  да  допринесу  друштвеној  заједници  хуманитарним  активностима,

којих  је у 2014. години било пуно.

               У оквиру Дечијег центра радиле су  следеће секције:

 Музичка: соло певање, гитара, клавир, хармоника, синтисајзер, рок-гитара,

солфеђо.  Настава  клавира,  хармонике и  гитаре  одвија  се  по  програмима Ниже

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

Нижој музичкој школи.  

Ова  секција  база  је  организације  фестивала  ''Мајска  песма''  који  је  2014.

године одржан по 40. пут. Дечији центар био је носилац комплетне организације и

Уметнички директор. Фестивал је снимљен у просторијама  Дечијег центра, који је

урадио и продукцију, а издат је и компакт-диск. 

У  нашем  центру  свирање  инструмената  и  соло  певање  учило  је  око  50

полазника, а ове и прошле године је било посебно велико интересовање за секцију

рок гираре.

Полазницима који се опредељују да полажу испит у Нижој музичкој школи

обезведили смо и наставу солфеђа и теорије музике.



       Луткарство:  Ова радионица је почела са радом у 2014. и намењена је деци

предшколског  и  школског  узраста.  Полазници  су  осмишљавали  разне  драмске

текстове,  креирали  и  правили  лутке  са  којима  су  успешно  извели  неколико

луткарских  представа.  На почетку  секција  је  бројала  десетак  полазника али  се

убрзо број повећао и оформњена је и друга група полазника.

    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. У енглеском

забавишту су у сваком тренутку сва места попуњена и број деце је између 15 и 20.

Сарадници за стране језике се баве и пружањем помоћи деци у савладавању

школског програма као и организовањем годишњих течаја на крају којих добијају

потврду у виду диплома о стеченом знању. У протеклој години смо имали 4 групе

од по 6 до 8 полазника и 10 полазника који су похађали индивидуалну наставу.

 Ликовна  радионица: Ликовна  радионица  има  један  број  полазника  у

континуитету  већи  број  година.  У  прошлој  години  имали  смо  око 30  сталних

полазника. Редовно се чланови ликовне секције јављају на домаће и међународне

конкурсе који су везани за ликовно стваралаштво. 

У  току  године  полазници  ове  секције  реализовали  већи  број  изложби,  а

ангажовани  су  и  на  изради  сценографија  за  потребе  програма  Дечијег  центра.

Сарадници  за  ликовну  културу  организовали  су  и  велики  број  бесплатних

радионица отвореног типа у којима је учествовао велики број деце нарочито за

време летњег  и  зимског  распуста.  Радионице су упозале  све  заинтересоване  са

техникама  декупажа и сликања на текстилу. 

 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  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,  а  увођењем  рачунара  у  наставу  она  је  значајно

осавремењена.  Наши полазници  учествују  у  организовању  разних  изложби  као

што је била изложба ``Свет око нас`` (највећа макета на Балкану).

       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 ове секције су спремили у току прошле 

године  представе  под називом ``Несташни  мразићи``  и  ``Плачљива  принцеза  и

смепшљиви принц`` које су успешно изведене у Дечијем центру. Полазници   су

учествовали у скоро свим програмима  и манифестација које смо организовали у

улози  водитеља.  Секција  је  имала  20  полазника  што  је  просек  и  из  предхоне

године.

Школа Шаха:  У оквиру ове секције организован је велики број турнира, на

којима  су  полазници  освојили  бројна  признања.  Шаховска  секција  у  Дечијем

центру постоји већ 54 године и домаћин је Божићног шаховског турнира, који већ

17 година сваког петог јануара окупи стотинак младих шахиста из целе Србије.

Ова секција остварује тесну сарадњу са Градским шаховским савезом. Број деце је

прошле године био већи него предходних због смене генерације и нових талената

међу  млађом  популацијом.  На  турнирима  деца  редовно  освајају  медаље  и

представљају се и на другим такмичењима. У 2014. години школа шаха је радила и

у Специјалној школи ``Бубањ``  са децом оштећеног слуха и с децом ометеном у

развоју  са којом смо остварили успешну сарадњу. 

           Ритмичко спортска гимнастика: Поред развијања слуха и ритма и

грациозности и лепоте покрета, ради се и на превенцији развојних проблема код

деце.  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.  У протеклој  години број  девојчица које  су биле редовни

полазници био је 40 и више. 



 Литерарни  клуб  ''Душко Радовић'': Ова  секција  је  током 2014.  године

окупљала ученике основних школа са градског и сеоског подручја кроз програме

под  називом  ''Сусретања''.  У  овом  програму  учествовале  су  ОШ  ``Ратко

Вукићевић``,  ``Ћеле кула``  и ``Цар Константин``  чији су ученици  представили

своје  литерарнне  радове  као  и  игроказе  на  сцени  Дечијег.  Тиме  се  наставила

традиције стицања нових пријатеља и на тај  начин Дечији центар сваке године

омогућава  ученицима  разних  школа  да  се  креативно  изразе  и  прикажу  своје

радове.

          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 у  Брзом Броду и у

Дурлану.

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. 

           Ова секција је у нашој установи и најмасовнија па самим тим и већи број

сарадника ради на овом програму. У 2014. години имали смо 8 група у којима се

образује,  социјализује  и креативно изражава од 10 до 20 детета  по групи.  Број

родитеља који се интересују да упишу децу баш у играонице из године у годину

расте  јер  се  наши  програми  разликују  од  класичног  боравка  деце  у  другим

вртићима и намењен је управо оној деци која се нису одвајала од родитеља. Такође

је процедура око уписа веома једноставна и могућа у току целе школске године

што додатно охрабрује родитеље. У протеклој години увели смо одређене новине у

рад  са  децом  у  виду  упознавања  деце  са  професијама.  На  основу  методе

прагматичног  мапирања  водили  смо  децу  у  Народно  позориште  како  би  се

упознали са шминкерима, власуљарима, кројачима итд.



 Мала школа рачунара: Кроз ову школу деца су упознала основне појмове и

принципе рада рачунара, на начин прилагођен њиховом узрасту. У 2014. години

било  је  нешто  мање  полазника  него  предходних  година  јер  су  деци  рачунари

приступачни  и  код  њихових  кућа.  Зато  смо  осмислили  програме  креативног

садржаја како би рачунар био у служби креативног стваралаштва па се надамо

повећању броја полазника у 2015.

               Психолошко саветовалиште:  У оквиру саветовалишта радило се се на

превазилажењу  потешкоћа  пре  свега  у  социјализацији  деце,  као  и  на

успостављању  ближе  сарадње  са  родитељима.  Одређени  број  деце  имао  је

проблема како у социјализацији тако и у развојном погледу па је саветовалиште

помогло у превазилажењу истих.

       Спортска секција :  Окупљала је децу узраста од 4 до 9 година. Поред

 развијања различитих физичких способности, упознаје децу са основним

елементима појединих спортова.Посебан сегмент рада био је псвећен корективној 

 гимнастици. Ова секција је почела са радом у 2013. години са 10 полазника да би 

се у 2014. тај број удвостручио због све већег броја деце са проблемом гојазности 

и деформитета кичме . 



4. Програми и манифестације

У 2014.години Дечији центар је одржао следеће програме:

 Ј А Н У А Р

*Божићни шаховски турнир

*Зимске чаролије  (програм за време зимског распуста)

*Дечија Нова година (у сарадњи са ГО Медијана) 

*Почетак програма  „Моја подршка дојењу“

*Свети Сава“ (у сарадњи са ОШ „Чегар“)

У Јануару месецу одржане су све програмом предвиђена манифестације а започет

је и програм ``Моја подршка дојењу``

Ф Е Б Р У А Р

*Програми полазника Дечијег центра

*Концерт полазника музичких секција

*Аудиција за „Мајску песму“

*Св.Симеон Мироточиви – Дан Установе (облежавање 65. година рада)

У фебруару су поред програма за Дан установе, који је био планиран, одржани и

интерни часови наших полазника као и концерти музичких секција. Организована

је и аудиција за фестивал ``Мајска песма.``



М А Р Т

*Отварање „Кутка за дојење“

*Програми поводом 8. Марта ``Чувај маму да ти дуже траје``

*Дан пролећа 21. март

*Дан заштите вода

*Ескулати“ (гостовање деце)

*Јавни час играонице «Лептирићи»

*Концерт у Симфонијском оркестру за полазнике Дечијег центра

Одржани су сви планирани програми за овај месец а поред тога је отворен први

кутак за дојење у овом делу Србије управо у нашој установи.

А П Р И Л

*Сусретања – програм младих литерарних стваралаца

*Трибина (др Слађана Стефановић – педијатар)

*Научно техничка достигнућа младих - смотра

*Пролећни маскенбал

*”Ускршње чаролије” 

Сви програми предвиђени планом су одржани осим ``Сусрет са песником`` због

спречености госта да учествује у планираном програму.

М А Ј

*Изложба „Свет око нас“ (највећа макета на Балкану)  10 дана

*Спортски дан (такмичење најмлађих полазника)

*Међународни дан породице  - радионица родитеља и деце 



*“Ноћ музеја“

*“Крв живот значи“ (у сарадњи са Црвеним Крстом)

*Јавни час у ОШ „Чегар“

*Изложба ликовних радова чланова секције

*40.фестивал „Мајска песма 2014.“

*Шарени програм „Лептирићи“

*Међународни дан породиље

Планом је био предвиђен и програм посвећен Европском дану паркова али звог

великог  броја  манифестација  и  организације  фестивала  ``Мајска  песма  2014.``

програм није одржан.

Ј У Н

*Завршни програми секција Дечијег центра од 5.о6. до 13.06. 2014.

*Сусрет са песником

*Програм у Градској кући у сарадњи са Црвеним крстом

*Светски дан музике

*Програм у Дечијој библиотеци

*Светски дан заштите животне средине

У јуну месецу није одржан програм ``Светски дан рода`` због одсуства великог

броја деце када се завршила школска година.



Ј У Л 

  “Лето у Чаиру“ од  05.07. – 21.08 

     Током ова два месеца сваке вечери током радне недеље испред Дечијег центра

одвијају  се  програми  различитог  садржаја: музички,  ликовни,  такмичења,

спортски... Циљ ових програма је да током летњег распуста забави децу, омогући

им да се друже, креативно изразе и на квалитетан начин проведу слободно време.

Награде за учеснике обезбеђују се уз помоћ донатора. У току два месеца одржи се

просечно око 35 дана програма.  У 2014. године одржано је преко 25 дана програма

јер временске прилике често нису дозвољавале одржавање програма на отвореном.

У сваки програм директрно је укључено од 30 до 50 детета различитог узраста а на

индиректан начин у програму учествују и по неколико стотина деце. Дечији центар

летљи програм организује већ 20 година а интересовање деце је увек велико.

 А В Г У С Т

* “Lego“ изложба   (23. и 24.8)  у организацији наше установе

* Бурегџијада        (29. и 30.8)  учешће наших чланова у програму ове градске 

  манифестације

Радионице  у  току  лета:  глума,  играонице,  гитара,  луткарство,  уметничка

радионица. Кроз ове радионице прошло је око стотину деце различитог узраста. То

је знатно већи број у односу на предходну годину када смо и започели радионице

ове врсте.

     У  сарадњи  са  Спортским  савезом  и  нишким  клубовима  организовани  су

бесплатни тренинзи током распуста и реализован је пројекат „Фер плеј у спорту и

навијању“,  који  је  у  оквиру  радионица  окупио  децу, младе  спортисте  и  јавне

личности као и ``Дан без саобраћаја``.

С Е П Т Е М Б А Р



* Светски дан без аутомобила

* Очистимо свет

*  Отворена врата

* Упис нових чланова

*``Креће  се  лађа  француска``  програм обележавања  100 година  Првог  светског

рата

У септембру одржани су сви програми предвиђени планом.

О К Т О Б А Р

* Маскенбал  

* Премијера луткарске представе „Лисица и вук“

* Премијера: „Плачљива принцеза и смешљиви принц“ дечије позориште

* Трка за срећније детињсто

* Хуманитарни концерт за Дечију интерну клинику

* Концерт руских композитора

* Дечија недеља: 

  -посета пекари

  -гостовање ОШ „Радоје Домановић“

  -„Светска трка мира“

  - „Радост Европе“

Одржани су сви програми и манифестације предвиђени планом за овај месец.

Н О В Е М Б А Р



*Кадетско првенство у шаху

*Концерти полазника музичких секција Дечијег центра

*Новембар – месец борбе против болести зависности 

*Светски дан детета  - изложба дечијих радова у холу Дечијег центра

*Сусретања – програм деце из ОШ...

*Оригами радионица

Програмом је био предвиђен и  ``Оркин рођендан`` - бринимо о животињама и

поштујмо их али није одржан јер је уместо њега организовано првенству у шаху.

   

Д Е Ц Е М Б А Р

*Дан УНИЦЕФ-а    

 -Педагошки концерт о W.A.Mocartu

*Шаховски сусрет са децом из школе „14. октобар“

*Зимски маратон

*Гостовање деце школе страних језика „Оксфорд центар“

*Хуманитарни концерт за установу „Мара“

*Новогодишње представе:  „Несташни мразићи“

                                               „Рок енд рол кабаришка“

У децембру су успешно одржани сви предвиђени садржаји. Подељено је у оквиру

новогодишњих програма преко 1000 пакетића.



         Поред наведених програма Дечији центар је имао бројне наступе у медијима,

а такође је пружао помоћ у организацији програма које су организовале различите

школе, установе и друге  и друге институције које се баве образовањем и културом

као што су: „Народни универзитет“, Црвени крст, „Млади амбасадори“, Спортски

савез, школе, установе, организације.

         Захваљујући  конзулату  Републике Бгарске  успостављена  је  срадња  са

Националним дечијим центром Бугарске која предвиђа заједничке пројекте.

         Новина у  Дечијем центру је  у  2014.  години основан  и „Омладински

креативни  центар“  који  је  започео  нове  радионице  везане  за  рок  гитару,

омладинске бендове, омладинско позориште „Трећа половина“, хип-хоп радионицу

...  Центар  је  добио  подршку  од  Скупштине  града  пријемом  код  председника

Скупштине града Ниша проф. др. Милета Илића. Омладински креативни центар

има велику важност и значај у окупљању младих људи јер је препознао њихову

потребу да се кративно ангажују на нешто другачији начин од млађих полазника

Дечијег центра.

       Од посебног значаја је и кампања коју је у 2014.  подржао Дечији центар „Моја

подршка  дојењу  на  јавном  месту“.  Целе  године  смо  организовали  предавања,

окупљања и први смо у овом делу Србије направили кутак за дојиље.

      Установа Дечији центар има изузетно важну улогу у додатном образовању и

усавршавању стваралачких способности деце и младих. Од изузетне је важности

подржати  неформалне  и  ваншколске  активности.  Стицање  знања  представља

животни процес , па тако Установа Дечији центар ради са децом и младима од 3 до

30 година, а кроз неке облике својих активности и са старијима. 

      Кроз секције и програме Установе Дечији центар, сваког месеца прође велики

број  деце и младих што помаже у њиховом правилном формирању личности и

стварању  друштвено  корицних  појединаца.  Број  деце  не  може  прецизно  да  се

дефинише јер је установа отвореног типа у којој је упис у току целе године. Деца

често мењају интересовања и склона су да мењају секције и радионице. Такође



имамо  и  незавидан  број  деце  која  су  корисници  социјалних  давања  за  коју  је

коришћење наших услуга бесплатно.

 Број сталних чланова креће се између 300 и 350 полазника али је тај број далеко

већи када су програми, манифестације и бесплатне радионице у питању када на

директан  и  индиректан  начин  буде  укључено  од  неколико  десетина  до  више

стотина деце.

 Напомена: Манифестације Дечијег центра се финансирају из сопствених извора

односно од прихода од чланарина и др. осим фестивала  ``40. Мајска песма 2014.``

чији буџет је у 2014. години био умањен за 20% иако је била јубиларна година.

.       

      

            

Број  сталних  чланова  у

секцијама Дечијег центра у

             2014. години

Број деце директних 
учесника и извођача 
у свим програмима 
рађеним  у 2014.год
                      
     

Број деце која су 
пратила програме
као гледаоци у 
2014.

           

          од 350 до 400         од 600 до 800  више хиљада

Планирани број програма,

манифестација  и  трибина

у

            2014. години

Број одржаних програма, манифестација  и

трибина  у  

                   2014. години

                  око 45

        

                више од 80



5.  Финансијски извештај за 2014. годину

Установа  Дечији  центар  Ниш  је  у  2014.год.  остварила  укупне  приходе  и
примања  у  износу  од  41.071.000,00  динара.  Структура  прихода  и  примања
исказана је у Табели 1

Табела 1.

ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА

Укупно

           41.071.000

Буџет

        35.505.000

Остали извори
средстава

             
           5.566.000

Приходи од продаје добара и услуга
               3.422.000            -            3.422.000

Текући добровољни трансвери од
физичких и правних лица                   453.000            -               453.000
Меморандумске ставке за
рефинансирање расхода                   992.000            -               992.000

Приходи од буџета              35.505.000            35.505.000            -
Примања од прод. робе за даљу

продају                   699.000            -               699.000

Укупни приходи и примања ..............................................41.071.000 динара
-Буџет Града ............................................................................35.505.000 динара
-Установа остали извори средстава........................................ 5.566.000 динара.

Констатујемо  да су  укупни  приходи и  примања у  2014.год мањи у  односу  на
укупна  примања и приходе  из  2013.год – наиме,   смањена су средства буџета
Града и средства Установе у  односу на прошлу 2013.год.  (Табела 1.2.) и (Табела 1.3.)



Табела 1. 2     
приходи и примања
у 2013 год.

   укупно

42.602.000

буџет

36.794.000

остали            
извори
средстава
5.808.000

приходи и примања
у 2014 год.

   укупно

41.071.000

буџет

35.505.000

остали            
извори
средстава
5.566.000

Табела 1. 3                                                                                  
Упоредни подаци 2013/2014 год.

разлика   у %
приходи и примања у 2013/2014

% укупно
за -3,73

   % буџет
  за  -3,63

% остали извори средс.
          за  - 4,35

разлика у износима приходи и
примања у2013/2014

 укупно  за
1.531.000

   буџет за
1.289.000

 остали извори средс.
          за 242.000

Такође,  констатујемо,  да су  укупна  средства смањена као  и средства буџета
Града и средства Установе у  односу на  средства која су дата  финансијским
планом за 2014.год.  (Табела 1.3.)

Табела 1. 3                                                                                  
       Упоредни подаци за 2014 год .     /  планирано            остварено                % изв.

укупно планирано      
         54.553.000

             
             41.071.000 75.28%

планирана средства буџета     
         47.035.000

           
             35.505.000 75,48%

планирана средства из осталих
извора

 
          7.518.000                 5.566.000     74.03%

Из наведеног следи, да је Установа  2014.год.окончала приходима и примањима 



и то  највећим уделом средствима из буџета као и делом средствима из осталих
извора.
- Проценат изршења буџетских средстава износи 75,48 %  
од планираних 47.035.000 динара, остварено је 35.505.000 динара.
- Проценат извршења средства из осталих извора износи 74,03%
од планираних 7.518.000 динара, остварено је 5.566.000 динара.

Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину, усвојен је финансијски план  за 

2014.год. у коме је дата сагласност за:

- буџетска средства у износу од *47.035.000 динара и 

- средства из осталих извора у износу од *7.518.000 динара.

Однос планираног и оствареног, као и проценат извршења у односу на 

планирани износ исказан је табеларно. Табела 2.  - за буџетска средства

                                                  Табела2.1.- за средства из осталих извора

Табела 2. - Буџетска средства



конто опис планирано остварено % извршења
411 Плате и додаци запослених         27.821.000         27.542.000         99 %
412 Соц. допр. на терет послод           4.980.000           4.920.000         99 %
413 Накнаде у натури           2.900.000              850.000         29 %
414 Соц. давања запосленима              364.000              364.000       100 %
421 Стални трошкови           6.450.000              816.000         13 %
424 Специјализоване  услуге              500.000              173.000         35 %
425 Текуће попр. и одржавање              100.000                  7.000           7 %
426 Материјал              1.300.000              375.000         29 %
482 Порези, об. таксе и казне                70.000                70.000       100 %
483 Нов.  казне  и  пен.  по  реш.

суда    

          1.900.000              388.000        21 %

511 Зграде  и  грађевински

објекти                      

             500.000              - -

512 Машине и опрема              150.000              -           -
                  УКУПНО:         47.035.000          35.505.00

0

       75,48 %

Од планираних *47.035.000 динара , остварено је  свега *35.505.000 динара.

разлика износи *11.530.000 динара.

Табела 2.1 – Средства из осталих извора

конто опис    планирано     остварено % извршења
411 Плате и додаци запослених            1.500.00

0 

          1.083.000        72,20 %

412 Соц. допр. на терет послод              268.000             268.000           100 %
413 Накнаде у натури              150.000               51.000             34 %



414 Соц. давања запосленима              950.000          1.150.000        121,05 %
421 Стални трошкови              300.000             307.000        102,33 %
422 Трошкови путавања              100.000               33.000             33 %
423 Услуге по уговору              600.000             643.000       107,17 %
424 Специјализоване  услуге              300.000             287.000         95,67 %
425 Текуће попр. и одржавање              100.000               68.000             68 %
426 Материјал                 500.000               78.000        15,60 %
482 Порези, об. таксе и казне              500.000             273.000        54,60 %
483 Нов.  казне  и  пен.  по  реш.

суда    

          1.500.000             744.000       49,60 %

512 Машине и опрема              150.000               12.000            8 %
523 Залихе  роба  за  даљу

продају                          

             600.000             569.000        94,83 %

                  УКУПНО:           7.518.000          5.566.000        74,03%

Од планираних *7.518.000 динара , остварено је  свега *5.566.000 динара.

разлика износи *1.952.000 динара.

У свом раду у 2014.год. Установа бележи  расходе и издатке. Наведене категорије 
извршавала је већим делом средствима из буџета а делом и средствима из осталих 
извора, што је приказано у  Табели 3. 
Напомињемо: Табела 3. је идентична табелама 2 и 2.1 , али кроз табелу 3. детаљније/ 
појединачно /
 су исказане економске класификације.

 Табела  3.                                                                                                           

РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ

      Укупно

            
           

Буџет Остали извори
средстава

Плате       28.625.000         27.542.000                     1.083.000

Доприноси П И О         3.304.000           3.130.000                        174.000

Доприноси за здравствено 
осигурање

        1.666.000            1.584.000                          82.000

Доприноси за незапослене            218.000               206.000                          12.000



Накнаде у натури            901.000               850.000                          51.000

Исплата накнаде за време одсуства
 с посла на тер. фонд.

       1.094.000
          -

                    1.094.000

Отпремнине и помоћи            420.000               364.000                          56.000

Трошкови платног промета              87.000                
-

                         87.000

Енергетске услуге            683.000               658.000                          25.000

Комуналне услуге              33.000                 18.000                          15.000

Услуге комуникације            310.000               130.000                        180.000

Трошкови осигурања              10.000                 10.000                -

Закуп имовине и опреме             -             -                -

Трошкови службених путовања у 
земљи             -             -                -           

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада

             33.000
            -

                         33.000

Остали трошкови транспорта            -             -                 -

Компјутерске услуге            143.000             -                        143.000

Услуге образовања и усавршавања 
запослених

 -
           -      -

Услуге информисања              49.000            -                          49.000

Стручне услуге            330.000            -                        330.000

Услуге за домаћинство и 
угоститељство

             76.000            -                          76.000

Репрезентација              43.000            -                         43.000

Остале опште услуге                2.000            -                           2.000

Остале специјал. услуге            460.000               173.000                        287.000

Текуће поравке и одржавање опреме              75.000                   7.000                          68.000
Административни материјал              93.000                 79.000                          14.000

Материјал за образовање и 
усавршавање запослених

           134.000               134.000                   -

Материјал  за образовање,културу 
и спорт

           115.000               105.000                          10.000

Материјал за одржавање хигијене и              57.000                57.000               -



угоститељство
Материјал за посебне намене              54.000            -                          54.000

Отплата камате ост. домаћ. кр.                9.000
           -

                           9.000

Обавезне таксе            334.000                 70.000                        264.000

Новчане казне и пенали по решењу 
суда

        1.132.000               388.000                        744.000

Административна опрема              12.000             -                          12.000

Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт

             -             -                              -

Залихе робе за даљу продају            569.000              -                        569.000

                        УКУПНО:      41.071. 000          35.505.000                     5.566.000

Установа је  на сопственом- комерцијалном рачуну на крају 2013.год. имала је 

новчана средства у висини  7.000,00 динара, док је на крају 2014.год почетак 

2015год. имала средства у висини од  18.000,00 динара.

Буџетски рачун 2013 год. као и 2014.год. сведен ја на 0,00 динара.

Напомињемо, да је Установа у 2014.год.  имала је трошкове за Обавезне таксе -

путем   принудне  наплате   у  висини  од  334.000,00  динара.  У  поређењу  са

2013.год.када је износ  по овој категорији  износио 18.000,00 дин., закључујемо да

је  у 2014.год.  већи за 316.000,00 динара.  Разлог ових трошкова је   реализација

судских  спорова  који  су  вођени  2013/2014год  од  стране  запослених  Установе

“Дивљана”.

Ненаплаћена потраживања у 2014.год износе 221.000,00 динара, од чега су 

-потраживања од купаца у висини од .................66.000,00 динара

-потраживања од фондова у висини од..............155.000,00 динара



и већа су у поређењу са 2013.год. која су била у износу од 142.000,00 динара, од

чега су 

-потраживања од купаца у висини од .................66.000,00 динара

-потраживања од фондова у висини од................76.000,00 динара

На дан 31.12.2014. год. Установа  констатује неизмирене обавезе као и 

  обавезе за камате.

 - обавезе  износе............................. 8.063.426,87 динара   

 - обавезе за камате  износе..............  221.889,67 динара

                                            укупно  8.285.316,54 динара

Наиме, обавезе се односе према повериоцима- добављачима. 

Структура  наведених обавеза  је следећа:   

- СТАЛНИ ТРОШКОВИ .....................   3.007.224,98 динара

- НАКНАДЕ У НАТУРИ......................   2.646.420,45 динара    

- ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ...........................   2.409.781,44 динара

                                                                        __________________________

                                                                      8.063.426,87 динара

- ОБАВЕЗЕ ЗА КАМАТЕ.....................      221.889,67 динара                                         



Констатујемо,  да  су  обавезе  према  добављачима  у  2013.год.  биле  6.388.000,00

динара и мање су у односу на 2014.год. за 1.675.426,87 динара.

Такође и обавезе за камате у 2013.год.  су мање у односу 2014.год .  у 2013.год.

износиле  су  186.656,30  динара,  а  у  2014.год  износ  је  221.889,67,  разлика  је  у

износу од 35.233,37 динара. 

Донаторска  средства  у  2014год.  износила  су  453.000,00  динара,  која  су  крајње

рационално искоришћена за:

-Услуге по уговору..............................................................222.000,00 динара

-Специјализоване услуге – Мајска песма 2014................212.000,00 динара

- За обавезе одржавање опреме............................................14.000,00 динара

- За трошкове  материјала.......................................................5.000,00 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 је Установа сачинила и План рационализације  и исти
доставила надлежној Управи.

Извештај сачинили:



  Уметнички директор                                              
____________________
         Наташа Клепић               ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

                                                                                  ________________________

                                                                                  Александра Давинић
                                                                    

  Шеф рачуноводства
 

________________________

    Драгана Динуловић


