
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008 и 143/2016), 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 21.03.2018. године, доноси 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању 
Установе Дечији центар Ниш за 2017.годину. 
 
 II  Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечији 
центар Ниш за 2017.годину доставља се председнику Скупштине Града ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 

III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Марина Костић, секретар Секретаријата за образовање- 
Градске управе града Ниша и Сандра Петковић, директор Установе Дечији центар 
Ниш . 
 
 
 
Број: 386-4/2018-03 
У Нишу, 21.03.2018. године          

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                         Дарко Булатовић 



 
  
 
 На основу члана  37. Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/08 и 143/2016) 
 Скупштина Града Ниша на седници  одржаној  __________ 2018. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Установе Дечији центар Ниш за 
2017. годину број 134-3 од 5.3.2018. године, који је усвојио Управни одбор  Установе 
Дечији центар Ниш одлуком број 134-4 од 5.3.2018. године. 
 
  II Решење доставити Установи Дечији 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 центар Ниш на седници одржаној дана 
5.3.2018. године Oдлуком број 134-4 усвојио је Извештај о пословању Установе 
Дечији центар  за 2017. годину број 134-3 од 5.3.2018. године. 
 Извештај садржи податке о оснивању Установе, делатности, структури 
Установе и запосленима, ресурсима и извештај о програмима и активностима који 
садржи податке о раду секција, програмских активности и  Фестивалу дечије музике 
„Мајска песма“. 
 Установа обавља делатности за које је регистрована у простору у улици 9. 
бригаде бр.10 у парку Чаир, а користи 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. 
Установа користи и простор у парку Чаир за обављање угоститељске делатности. 

У делу Извештаја који се односи на рад секција дати су подаци о раду 
следећих секција: играоница; енглеско забавиште; дечије позориште; 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. Такође су наведени и подаци о броју 
полазника Установе који су узели учешће у свакој од манифестација, као и о броју 
гледалаца манифестација. 

Установа Дечији центар је у 2017. години била организатор 43. фестивала 
дечије музике „Мајска песма“, као сталне манифестације у области културе од 
значаја за Град. 

Број деце који је прошао кроз секције Установе Дечији центар у 2017. години 
је повећан, као и приход од наплате чланарине. Број сталних полазника креће се 
између 300 и 350 на месечном нивоу. Овај број се повећава 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 сарађивао са 
основним и средњим школама и пружао је помоћ у организацији хуманитарних 
акција.  
 Уз Извештај о пословању приложен је и финансијски извештај за 2017. 
Годину, који садржи показатеље важне за праћење реализације програма. 
  Пословање Установе у 2017. години  одвијало се  према Програму 
пословања за 2017. годину.  
 Имајући у виду да је  Извештај о пословању Установе Дечији центар  за 2017. 
годину  сачињен у складу са законом и прописима Града и циљевима оснивања 
Установе, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву. 
                             
 
               Секретар 
               Секретаријата за образовање 
 
                    Марина Костић 
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I УВОД 
 
 
1.О оснивању Установе  
 

Установа је основана Одлуком Скупштине Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 14/2010 – пречишћен текст и број 94/2010 и бр.138/2017).  

Седиште Установе је у Нишу ул. IX Бригаде број 10. 
 
2.Делатност Установе Дечји центар Ниш 

 
 Основна делатност Установе је остало образовање ( 85.59 ). 
 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 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.  

 
Допунске делатности: 
-56.10- Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката 
-58.11- Издавање књига 
-58.19- Остала издавачка делатност 
-59.20- Снимање и издавање звучних записа и музике 
-79.90- Остале услуге резервације и делатности повезане с њима 
-85.51- Спортско и рекреативно образовање 
-85.52- Уметничко образовање 
-90.01- Извођачка уметност 
-90.02- Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности 
-93.29-Остале забавне и рекреативне делатности 
 
 Установа не може мењати делатност без сагласности оснивача. 
 
 

3. Структура Установе Дечији центар и запослени 
 

Послови у Дечијем центру организовани су кроз рад следећих 
организационих јединица: 

1. Служба финансијско-рачуноводствених, правних и општих послова 
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2. Служба културно-образовних и рекреативних послова 
Запослени у Установи Дечији центар 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 Дечји центар, поред директора чине Управни одбор и 
Надзорни одбор. 
 
 

II РЕСУРСИ 
  
       Установа Дечији центар налази се у улици 9. бригаде бр.10 у парку Чаир. 
Основана је 31.10.1948. године као Пионирски дом „Станко Пауновић“.Укупна 
површина зграде износи 931 квадрат. Зграда поседује: 
-четири учионице  
-ликовни атеље 
-три музичка кабинета 
- музички студио/ глуву собу 
-фискултурну салу 
- главну салу- за одржавање програма и представа 
-три канцеларије 
-чајну кухињу 
-четири атријума 
-тоалете за децу(3) 
-тоалете за одрасле(3) 
-помоћне просторије 
          Музички кабинети опремљени су музичким инструментима. Учионице 
компјутерима и осталим училима. Фискултурна сала опремљена је новим 
фискултурним справама и реквизитима (струњаче, лопте, обручи, греда) 
намењененим делатностима којом се установа бави. Поред овог простора Дечији 
центар је корисник простора на Булевару Немањића 85. површине 44 квадрата. У 
том простору одвија се настава креативних школица намењена деци узраста од 3-6 
година. Користимо и +простор у ОШ „Др Зоран Ђинђић“ у насељу Брзи Брод. Тај 
простор има исту намену као и простор на Булевару Немањића. 
         Установа Дечији центар Ниш корисник је и простора (локала) у парку Чаир 
који се бави угоститељском делатношћу површине 19,35 квадрата. У овом 
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простоару у току летњих месеци одвија се продаја безалкохолних пића, кафе и 
сладоледа што спада у допунску делатност Установе. 
 

III ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА 

Установа Дечији центар Ниш је установа отвореног типа намењена деци и 
младима. Основана је са циљем да осмишљава њихово слободно време кроз 
културно-забавне, 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 Дечији центар је у 2017.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 
образовањем и културом што ћемо документовати у даљем тексту. 

 

 

1.Рад секција 

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. Укупан број деце које су похађала ову секцију је 227. 

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 
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учествовао је и професор физичког, ликовног и музичког васпитања са два часа 
недељно. Укупан број деце који је похађао енглеско забавиште је 34. 

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 дечјег позоришта има 20 чланова. 

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“ 
2017.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). Број деце 
која су похађала ову секцију је 28. 

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. Укупан број деце који су 
похађали наставу страних језика износи 44. 

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 фестивала „Мајска песма“ која је ове године успешно одржана 
по 43. пут. Укупан број чланова који су похађали наставу је 96. 

РИТМИЧКО-СПОРТСКА РАДИОНИЦА: Ова секција је окупљала девојчице 
предшколског и нижег школског узраста. Поред развијања слуха, ритма и 
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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. Укупан број деце која су похађала 
секцију ритмичке гимнастике износи 141. 

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. Број 
чланова ове секције износи 80. 

ШКОЛА ШАХА: У оквиру ове школе организован је велики број турнира, на 
којима су полазници освојили бројна признања и награде. Шаховска школа у 
Дечијем центру постоји више од 50 година и домаћин је „Божићног шаховског 
турнира“ који је и ове године одржан 05.01.по 21.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. Укупан број деце 
је 15. 

 

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. 

  

2. Програмска активност  

ЈАНУАР 

05. јануар- Божићни шаховски турнир 

13. јануар- Интерни час секције гитаре и секције клавира 
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26. јануар- Интерни час секције клавира, Дечијег и омладинског позоришта и 

секције гитаре 

27. јануар- Светосавска академија 

 

Божићни шаховски турнир и рејтинг турнир 
 

         Божићни турнир у шаху одржан је по 21 пут у 2017.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 
учествовао је 41 такмичар из наше школе шаха, али и из других шаховских 
организација из Ниша, Врања, Власотинца, Пирота и Будве. 
 
 

 
Интерни час секције клавира, Дечијег и омладинског позоришта и сеције гитаре 

 
           Интерни часови секција замишљени су као својеврсна промоција рада 
секција. Одржавају се пре и после Нове године, уочи 8.марта и на крају школске 
године. У оквиру ових манифестација изведени су пригодни музички и драмски 
програми.  

Светосавска академија 

            Свети Сава је значајна личност у нашем народу. Дечији центар као 
институција која образује и васпитава децу од њиховог раног детињства, посвећује 
му посебну пажњу. Програм је намењен деци најмлађег узраста како би се на 
адекватан начин упознали са личношћу и делом првог српског просветитеља. 
Програм су припремиле креативне радионице. Укупан број учесника је око 73 
детета наших корисника и око 120 гледалаца. 

  

ФЕБРУАР  

Бесплатне зимске радионице 

09. – 12. фебруар- Кадетско првенство у шаху 
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26. фебруар - Св. Симеон Мироточиви (Дан Установе) 

 

 

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 да своје слободно време испуне 
креативним радом. Укупан број деце који је учествовао на радионицама је 130. 

 

Кадетско првенство у шаху 

Кадетско првенство у шаху одржано је од 09.01.-12.01. 2017.год. у Краљеву. 
На овом такмичењу учествовало је двоје такмичара полазника школе шаха Дечијег 
центра. Освојили су друго и четврто место. На овом такмичењу су још неколико 
медаља и шампионских пехара освојила деца, некадашњи полазници секције.  

                                               

Обележавање крсне славе „Св.Симеон Мироточиви“ 

 Крсну славу Св.Симеон Мирототиви Дечији центар обележава и као дан 
Установе Дечији центар. У присуству свештеника, уважених гостију,чланова 
наших секција и запослених. Изведен је пригодан програм поводом прославе. У 
програму је учествовало 8 учесника, а програм је гледало 80 гостију и пријатеља 
Дечијег центра. 

МАРТ 

03. март -„Масленица“- партнерска организација са Руским клубом 

06. март- Радионице француског језика у сарадњи са Француским институтом 

07. март- Интерни час – секције клавира, дечијег позоришта и секције гитаре 

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



9 
 

09.март-Интерни час секције ритмичке гимнастике, секције клавира и секције 
гитаре 

21. март- Сретања – „Клијање на ливади“ светски дан поезије 

24. март- Манифестација „Сусретања“  

30. март- Промоција зборника литерарних радова „Радовићев венац“ и            
обележавање Међународног дана књиге за децу.  

 

Манифестација „ Масленице“ 

         „Масленице“ су један од најстаријих празника код Словена. Прославља се 
долазак пролећа. Одржава се у недељи пред Велики пост. Организована је у 
сарадњи са Руским клубом. Изведен је пригодан двочасовни програм. У програму 
су учествовали ученици гимназије „Бора Станковић“, чланови Руског клуба, 
Црквени играчки ансамбл „Бранко“, плесни клуб „Трио арт“. Укупан број учесника 
је 78. Број гостију 280. 

 

Манифестација „За драге маме и остале даме“ 

           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 дечјим 
очима најбољи су показатељи успешности ове манифестације. Укупан број 
учесника је 94, а број гледалаца око 200. 

 

Сретања-„Клијање на ливади“ 

 У организацији ове манифестације учествују Дечији центар и Друштво 
уметника „Слава“. Циљ ове манифестације је обележавање пролећа као новог 
рађања и новог почетка. Намењена је најмлађима, јер се природа буди и све око нас 
почиње да клија. Учетвовали су чланови креативние радионице 
„Лептирићи“,чланови Друштва уметника „Слава“, песници књижевног клуба 
„Ватра и живот“, ученици ОШ „Стефан Немања“. Учетвовало 45 детета. Програм је 
пратило 130 гледалаца. Овом манифестацијом обележен је и Светски дан поезије.  
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„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 ОШ„Радоје Домановић“ и ОШ „Др. Зоран Ђинђић“. 

 

Промоција зборника са литерарног конкурса „Радовићев венац“ 

Промоција зборника радова са литерарног конкурса „Радовићев венац“ 
одржана је у установи. На промоцији су били присутни сви чланови жирија. 
Додељене су награде награђеној деци, уручене захвалнице деци чији су се радови 
нашли у зборнику и њиховим менторима. Овом промоцијом обележен је 
Међународни дан књиге за децу.  

 

АПРИЛ 

02. април- „Наук није баук“- учешће на фестивалу који организује гимназија 
„Светозар Марковић“ 

05. април- Посета Дечијој библиотеци креативне радионице „Диван дан“ и „Дуга“ 

10 – 13.април – Ускршње радионице  

11. април Ликовна радионица  

18. април Литерарно вече - Промоција књиге „Кратке приче“ Снежана Милошевић 
Јешић 

22. април- Дан планете Земље 

26 – 28.април-. „Стоп сви на спорт“ 
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„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 материјала за рециклирање ( старе 
новине,картон, пет амбалажу) у складу са програмом фестивала.  

 

Посета Дечијој библиотеци  

Дечији центар негује сарадњу са Дечијом библиотеком са циљем да код деце 
од најранијег узраста развије потребу за читањем, приближи писану реч и на 
адекватан начинсе упозна са књигом.У оквиру редовних активности деца из наших 
најмлађих група неколико пута годишње посећују библиотеку где се за њих 
организује пригодан културно-образовни програм. 

 

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 радионицама и у програму  је 
учествовало 113 детета. Ускршње радионице је испратило око 150 посматрача.  

„ Дан планете Земље“ 

Дан планете земље је важан датим у календару активности које установа 
обележава.У овој манифестацији учествовала су деца креативних радионица 
Дечијег центра. 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. Учествовало 
је 87 детета док је у публици било око 96 посматрача. 

 

„Стоп сви на спорт“ ( у сарадњи са Полицијском Управом Града    Ниша и 
Спортским савезом) 
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 Дечији центар је у сарадњи са Спортским савезом и полицијском Управом 
Града Ниша  организовао поменути програм који је одржао у парку „Чаир“. 
Учешће су узеле све нишке основне школе. 

МАЈ 

09. мај- „Крв живот значи“ (у сарадњи са Организацијом Црвени крст) 

15. мај- Дан породице 

18. мај- Интерни час секције клавира, секције гитаре и Дечијег и младинског 
позоришта 

20. мај- „Ноћ музеја“ 

21. мај Манифестација „ Сусретања“ 

22. мај У сусрет Мајској песми (музички програм) 

25. мај 43. Фестивал композиција за децу „ Мајска песма“ 2017. 

27. мај Фестивал Дечијег стваралаштва „Табла фест 17“ 

27. мај Манифестација „Романијска улица – улица отвореног срца“ 

28.05. Макетарско државно првенство 

 

„Крв живот значи“ (у сарадњи са  Организацијом „Црвени крст“) 

Дечији центар у сарадњи са Организацијом  Црвени крст организује. 
програм намењен отварању „Недеље Црвеног крста“. Дечији центар је учествовао 
културно-уметничким програмом у обележавању ове манифестације. Учествовала 
је секција Дечијег и омладинског позоришта. Учествовало је 15 детета и 175 
посматрача. 

 

Међународни дан породице 

Породицa je веома значајна за формирање личности детета Учествују сви 
полазници секција са родитељима у ликовним радионицама и другим програмима 
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Дечијег центра као и неколико композиција са Фестивала „Мајска песма“. 
Учествовало је 29 детета и 168 посматрача. 

 

 

„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“. Дечији центар је био једна 
од 17 установа у Нишу која је учествовала у овој манифестацији.  

 

У сусрет „Мајској песми“ (музички програм) 

Недеља уочи Фестивала „Мајска песма“ обележена је изложбом и музичким 
програмом. Током недеље одржана је ретроспектива фестивала. Улаз је био 
слободан. 

 

Фестивал Дечијег стваралаштва „Табла фест 17“ 

„Табла фест“ организван је у сарадњи са Нишким креативним студиом и 
Интернет часописом за подстицање дечијег стваралаштва „Табла фест 17“. 
Фестивал је садржао је музички и литерарни програм.  

 

„Романијска улица – улица отвореног срца“ 

Уоквиру „Плаве недеље“ која је посвећена деци са аутизмом одржан је 
програм у Романијској улици са циљем да код деце развијемо поштовање и 
прихватање. Организована је у сарадњи са  градским удружењима за помоћ деце са  
аутизмом. Одржана је као радионица у дворишту вртића „Звончићи“. У 
радионицама су учествовали и родитељи. Овом манифестацијом Дечији центар је 
пружио подршку деци оболелеој од аутизма, као потстрек за  њихово укључивање 
у друштвене токове живота. У радионицама је учествовало 20 деце и родитеља.   
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Макетарско државно првенство 

У сарадњи са макетарским клубом „ Наредник Михајло Петраовић“ 
организовано је првенство у макетарству.Учествовало је 145 такмичара, било је 17 
изложбених макета и 4 платоа. Учествовали су и гости из Русије. 

„Сусретања“  

„Сусретања“ су манифестација која се традиционално организује у Дечијем 
центру дуже две деценије.Замишљена је као сусрет ученика из две основне школе 
са идејом да прикажу свој културно-уметнички рад. Дечији центар такође учествује 
својим програмом.  

У овим „Сусретањима“ учествовале су ОШ „Ћеле Кула“  и ОШ „Ратко 
Вукићевић“.Домаћини су деца из Дечијег центра. 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. Број деце који је учествовао је 56 учесника, а у публици је било 
присутно око 80 гледалаца. 

 

ЈУН 

03.јун -Улични фестивал „ Позитивни“ 

05. јун- Јавни час креативне радионице „Звончићи“ 

06.јун- Интерни час секције клавира и секције гитаре 

09.јун-  Манифестација „Сусретања“ 

09. јун- Црвени крст – Дан давалаца крви партнерска манифестација. 

14. јун- Завршна приредба креативне радионице „ Сунцокрети“ 

14. јун- Интерни час креативне радионице „Сунце“ 

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

15.јун- Интерни час креативне радионице „ Лептирићи“ 

16.јун- Интерни час креативне радионице „ Дуга“ 
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21.јун- Међународни празник музике –„Сретање“ (у сарадњи са СКЦ-ом и 
Француским институтом) 

23.јун- Манифестација СОС деца смо Србије–„Дом пун љубави за свако дете“ 

 

Улични фестивал „ Позитивни“ 

На фестивалу „Позитивни“ Дечији центар учествује са ликовним секцијама, 
спортским и музичким секцијама. У 2017. години фестивал је одржан у парку Чаир.  
школица спорта Дечијег центра и ликона секција ове године су представиле Дечији 
центар.  

„Сусретања“ 

 „Сусретања“ у јуну су организована са ОШ „Душан Радовић“ и ОШ 
„Бубањски хероји“, пратио је адекватан програм секције клавира и Дечијег и 
омладинског позоришта. 

 

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

Ову манифестацију Дечији центар организује у сарадњи са Француским 
институтом Србије, Симфонијским оркестром и Студентским-културним центром. 
Дечији центар организовао ретроспективу Фестивала „Мајска песма“. 

 

СОС деца смо Србије – „Дом пун љубави за свако дете“ 

Ово је манифестација ликовних радионица. Учествовала су деца чланови 
креативних радионица „Дуга“ и“Сунце“. У њој су такође учествовала деца из 
хранитељских породица и деца без родитељског старања. Укуан број деце који је 
учествовао је 50.  

 

 

 



16 
 

ЈУЛ-АВГУСТ 

Летњи програм - „ Лето у Чаиру“ 

За време летњег распуста  организујемо багат културно-уметнички 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 такмичарски програми доносе учесницима бројне награде. Ликовна радионица 
и шаховска секција такође су биле саставни део летњег програма.  

08–15.јул у Соко бањи одржан Светски конгрес слепих есперантиста. Учествовали 
су есперантисти из 12 земаља, Бразила, Јапана... У оквиру програма обишли су 
Ниш, а у Дечијем центру је изведен културно-забавни програм, у коме су 
учествовали есперантисти, сарадници и чланови Дечјег центра. Број учесника 
програма 9. Број посматрача 58. 

14.јул -Наступ гудачког квартета „Метрополис“ и балерине Ленке Милићевић 
(Руски балетски студио) СКЦ-а 

17.јул- Наступ женског хора СКЦ-а, под диригентском палицом Иване Мировић 

21.јул- Наступ музичке групе VOIS 

28.јул-. Дечији центар је учествовао на манифестацији Медијана фест у парку 
Свети Сава ретроспективом композиција са 43. Фестивала Мајска песма 

04. август На платоу Дечијег центра одржан је концерт кантри музике, наступила је 
породица Совел из Тексаса која свира кантри блу грас музику. Свој наступ те 
вечери имала је и акробатска група УСБ 

07–11. август-Одржане су радионице у сарадњи са Америчким кутком. Радионице 
су се одржале у учионици на отвореном поред Установе. У овим радионицама 
учествовала је ликовна радионица Дечијег центра.  

11.август- Песничко-музичко вече. Наступиле су песникиње Миња Илијева и Весна 
Илић Николић, а затим мини концерт гитара, бубњеви и три гласа.  

18.август- Ретроспектива Фестивала „Мајска песма“ 2017. 

21. август–01. септембар -упис нових чланова. 
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СЕПТЕМБАР     

Упис нових чланова – „Отворена врата“ 

29- 30.септембар- Фестивал ART& FUN 

 

 

 

Фестивал ART& FUN 

Ову манифестацију  Дечији центар је организовао у сарадњи са Уметничком 
школом из Ниша. Манифестација је одржана на платоу Дечијег центра и у парку 
Чаир. Дечији центар је учествовао ликовним секцијама, секцијом  ритмичка 
гимнастика и школицом спорта. Поред Дечијег центра и Уметничке школе у овој 
манифестацији учешће је узела и Музичка школа Ниш. Наступио је и хор 
„Чаролија“ као и плесни клуб „SWING“, затим Џез дуо Димитрије Мандић и 
Андрија Милојковић. 

 

ОКТОБАР 

02– 09. октобар- Обележавање „Дечије недеље“ манифестацијама: 

02.октобар -Приредбе креативних радионица „Дуга“ и „Бубамара“ 

03.октобар- Радионица од лишћа 

04.октобар-Приредбе креативних радионица „Звончићи“ , „Сунце“ и „Лептирићи“ 

05.октобар- Радионица „Поврћијада” 

06. октобар- „Радост Европе“ ( у сарадњи са Црквено-играчким ансамблом 
„Бранко“ ) 

09. октобар- „Трка за срећније детињство“ 
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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 02.10-10.10. Током целе недеље организовали смо 
разноврстан програм са циљем да децу упознамо са правима и обавезама, као и да 
покажу своју креативност кроз радионице.  

 

 

 

„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. 

 

НОВЕМБАР 

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

15. новембар- Дечији дан  

20.новембар- Маскенбал – обележавање Међународног дана детета 

 

„Сусретања“- дан рођења Вука Караџића 

Учесници у овим „Сусретањима“ су биле ОШ „Вожд Карађорђе“ и ОШ 
„Мирослав Антић“. Манифестација је одржана 06.11.2017., на дан рођења Вука 
Караџића. „Сусретања“ у новембру била су посвећена томе. У програму је 
учествовала креативна радионица и победничка композиција са Фестивала 
композиција за децу „Мајска песма“. Такође, свој наступ је имала и секција 
клавира. 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. Кроз манифестацију је прошло 65 
учесника, а у публици је било око 135 посматрача.  
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Дечији дан 

Ову манифестацију Дечији центар је организовао у сарадњи са Удружењем 
за децу и породицу „Дечија мисија“. Манифестација је осмишљена као „Игре без 
граница“. Намењена је деци школског узраста.  

 

 

 

Маскененбал 

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

 

ДЕЦЕМБАР  

06.децембар- Интерни час секције клавира и Дечијег и омладинског позоришта 

15. децембар- Интерни час секције гитаре и секције клавира  

15.децембар- Дечији еко-фестивал  

16.децембар- „Радимо за лепше домове“ 

20.децембар- Новогодишње радионице  

22.децембар- Јавни час креативне радионице „Лептирићи“ 

22.децембар- Новогодишња приредба Балета Марије Сенћански 
 
23 – 29.децембар- Комерцијални програм Дечјег центра 
 
23.децембар- Новогодишња представа „ Ледена прича“ 
 
24.децембар- Манифестација „ Дечији новогодишњи град“ 
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26.децембар- „Новогодишњи базар“, хуманитарна аукција дечјих радова намењена 
корисницима Установе „Мара“.  
 
27.децембар- Новогодишња представа за  кориснике Установе  «Мара» 
 

Дечији еко-фестивал 

Еколошки фестивал реализован је као партнерска манифестација Дечијег 
центра и удружења „Еколенд“. Фестивал се састојао из три етапе. Прва је била 
ликовни конкурс, друга еко квиз и трећа еко-маскенбал. Све три организоване су у 
Дечијем центру и у њима су учествовали полазници секција Дечијег центра. 
фестивал је организован уз финансијску подршку Секретаријата за заштиту 
животне средине Града Ниша.  

 

„Радимо за лепше домове“ 

Други партнерски пројекат са удружењем  „Азбуки“ у коме је учествовао и 
Дом ученика средњих школа Ниш и Дом „Душко Радовић“ реализован је у 
завршној етапи код нас као изложба цвећа. Ансамбл Дечијег и омладинског 
позоришта извео је представу за њих.   

 

Дечији новогодишњи град 

Ову манифестацију организовала је Канцеларија за младе, Позориште 
лутака и удружења и ансамбли чија је програмска делатност намењена деци и 
младима. Дечији центар је у овој манифестацији учествовао са својим програмом. 
Програм је организован на Тргу Краља Милана бесплатан је и намењен је свој 
деци. 

 
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 
„Ледена прича“ која је изведена 14 пута. 
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3.ФЕСТИВАЛ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ДЕЦУ „ МАЈСКА ПЕСМА“ 

Дечији центар је организатор и оснивач Фестивала композиција за децу 
„Мајска песма“, најстаријег фестивала за децу у нашој земљи, под 
покровитељством Скупштине града. Фестивал је основан 1974. године. Као 
Фестивал дечијих песама. 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 700 композиција за децу. Учесници 
су деца школског узраста, а поред солиста који изводе композиције учествују и 
хорови и плесне групе које употпуњују сценске наступе. 2017.године фестивал је 
одржан у сали „Дома војске“. Укупан број песама који се нашао на овогодишњем 
фестивалу је 13. У ревијалном делу наступили су певачи школе певања Оливера 
Катића.  

 
IV ЗАКЉУЧАК 
 
             Установа Дечији центар има значајну улогу у образовању деце и младих. 
Осмишљавање слободног времена деце и подстицај неформалног образовања 
представљају приоритет у раду. У години која је за нама повећан је број сталних 
чланова и на месечном нивоу је то између 300 и 350 полазника. Новина у раду је 
рад секција и током летњег распуста. Ова новина односи се на креативне 
радионице за децу узраста од 3-6 година. Препознали смо потребу родитеља и 
формирали групе које су у току летњих месеци радиле са децом. Ове групе нису 
намењене само нашим сталним корисницима, већ и свој деци која лето проводе у 
граду. 
         Поред наших сталних корисника Дечији центар је активно сарађивао са  
основним и средњим школама са територије града, са организацијама и 
удружењима сличног програмског опредељења. План нам је да ту сарадњу 
наставимо и даље развијамо. 
            Установа Дечији центар је у 2017.години смањила број запослених за 2 и 
повећала сопствене приходе за око 25% само од наплате чланарина. У 2016.години 
само од наплате чланарина приходовали смо 3 149 635,00, а у 2017.години 3 896 
635,00 динара. Укупан број полазника у 2017.години је 787, а у 2016. години тај 
број је био 672. Напомињемо да су неки од наших полазника ослобођени од 
плаћања чланарине као чланови породица носиоца социјалне карте затим треће и 
свако наредно дете, деца војних и ратних инвалида и дупли близанци. 
Учетвовали смо и аплицирали у неколико партнерских пројеката, како бисмо 
обезбедили додатне изворе финансирања и омогућили ефикасније пословање и 
реализацију програма рада. 
 
                                                                                          ДИРЕКТОР                                
                                                                                       _____________________ 
                                                                                          Сандра Петкови 
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Финансијски извештај за 2017. годину 
 
Установа Дечији центар Ниш је у 2017.год. остварила укупне приходе и примања у износу од 
40.080.000,00 динара. Структура прихода и примања исказана је у Табели 1. 

 
 
Табела 1.         

 
 
 

ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА 

Укупно 
 
 
 
 

             40.080.000 

Буџет 
 
 

 
 
          34.064.000 

Остали извори 
средстава 

 
 
 

           6.016.000 
 

Приходи од продаје добара и услуга  
3.814.000 

 
- 

 
           3.814.000 

Текући добровољни трансвери од  
физичких и правних лица 

 
48.000 

 
- 

 
            48.000 

Меморандумске ставке за 
рефинансирање расхода 

 
 

1.325.000 

 
- 

 
              

1.325.000 
Приходи од буџета  

34.064.000 
 

         34.064.000 
 

           - 
Примања од прод. робе за даљу 

продају 
 

                  815.000 
 
- 

 
              815.000 

Примања од новчаних казни  
                  14.000 

 
- 

 
              14.000 

 
 
 
 Укупни приходи и примања ...........................................40.080.000 динара 
-Буџет Града ..........................................................................34.064.000 динара 
-Остали извори средстава.......................................................6.016.000 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2017. годину, усвојен је финансијски план  Установе Дечији  центар 
Ниш зa наведену годину, којом је дата сагласност на укупна средства од 61.367.000 динара, од чега су: 
-буџетска средства у износу од  45.200.000 динара и  
-средства из осталих извора у износу од  16.167.000 динара. 
 
Kонстатујемо, да су укупно остварени приходи  у 2017.год. мањи  од планираних  који су дати  
финансијским планом за 2017.год.  (Табела 2.) 
 

Табела 2.                                                                                   
       Упоредни подаци за 2017 год .     /  планирано            остварено                % изв. 
                    укупно планирано        

         61.367.000 
              
             40.080.000 

 
  65 % 

планирана средства буџета      
         45.200.000 

            
             34.064.000 

 
    75  % 

планирана средства из осталих извора   
          16.167.000    

 
              6.016.000 

 
        37  % 

 
 
Из наведеног следи, да је Установа 2017.годину  окончала приходима и примањима и то највећим  
делом средствима из буџета као и делом средствима из осталих извора. 
- Проценат изршења укупних средстава износи    65 % 
од планираних 61.367.000 динара, остварено је 40.080.000 динара. 
- Проценат изршења буџетских средстава износи    75 %   
од планираних 45.200.000 динара, остварено је 34.064.000 динара. 
- Проценат извршења средства из осталих извора износи   37 % 
од планираних 16.167.000 динара, остварено је 6.016.000 динара. 
 
 
Укупни приходи и примања у 2017.год. мањи су од укупних прихода и примања у 2016.год. за 3.545.000 
динара. (Табела 3.) 
 Табела 3.     
приходи и примања 
у 2016. год. 

   укупно 
 
43.625.000 

буџет 
 
36.953.000 

остали             
извори средстава 
6.672.000 

приходи и примања 
у 2017. год. 
 

   укупно 
 
40.080.000 

буџет 
 
34.064.000 

остали             
извори средстава 
6.016.000 

разлика  
2016.-2017. 
 

   укупно 
 
3.545.000 

буџет 
 
2.889.000 

остали             
извори средстава 
656.000 

 



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  

Плате по основу суд.пресуда      
  23.908.000         21.916.000 

1.201.000 

97% 

412 Соц. допр. на терет послод      4.279.000           3.683.000 86% 

413 Накнаде у натури      1.300.000                                         908.000                          70% 

414 Соц. давања запосленима      1.100.000          280.000 25% 

416 Награде запосл. и остали расх.  600.000 72.000 12% 

421 Стални трошкови                               5.000.000          2.374.000 47% 

422 Трошкови путовања 0 0 0% 

423 Услуге по уговору 500.000                             0 0% 

424 Специјализоване  услуге                                        900.000 888.000 99% 

425 Текуће попр. и одржавање         600.000 99.000 17% 

426 Материјал          900.000 333.000 37% 

441 Отплата домаћих камата 0 0 0% 

465 Остале дотац. и трансфери      3.148.000 1.861.000 59% 

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

483 Нов. казне и пен. по реш. суда          300.000 0 0% 

511 Зграде и грађевински објекти                            1.815.000 0                     0% 

512 Машине и опрема                                     450.000 449.000 99% 

523 Залиха робе за даљу продају 0 0 0% 

                   УКУПНО:    45.200.000 34.064.000 75% 
 

Од планираних  45.200.000 динара , остварено је  34.064.000 динара, извршење у процентима је 75  % ,  
 разлика између планираног и оствареног износи  11.136 .000 динара. 
 

 

 

 

 

 



   

 Табела 5. – Средства из осталих извора 

 

конто опис     планирано          остварено  %  извршења 
411 Плате и додаци запослених     2.700.000 291.000 11% 

412 Соц. допр. на терет послод 268.000 *853.000 *318% 

413 Накнаде у натури 400.000 359.000 90% 

414 Соц. давања запосленима 2.700.000 1.296.000 48% 

416 Награде запосл. и остали расх.  0 0 0% 

421 Стални трошкови                            1.225.000 617.000 50% 

422 Трошкови путовања 100.000 2.000 2% 

423 Услуге по уговору 1.650.000               1.092.000 66% 

424 Специјализоване  услуге                                500.000 248.000 50% 

425 Текуће попр. и одржавање 600.000 155.000 26% 

426 Материјал     848.000 424.000 50% 

441 Отплата домаћих камата 100.000 68.000 68% 

465 Остале дотац. и трансфери 306.000 26.000 9% 

482 Порези, об. таксе и казне                   400.000 17.000 4% 

483 Нов. казне и пен. по реш. суда     2.500.000 42.000 2% 

511 Зграде и грађевински објекти                       500.000 0 0% 

512 Машине и опрема                             670.000 0 0% 

523 Залиха робе за даљу продају 700.000 526.000 75% 

                   УКУПНО: 16.167.000 6.016.000 37% 

 
Од планираних 16.167.000 динара, остварено је 6.016.000 динара, у процентима извршење  37%, 
разлика између планираног и оствареног износи 10.151.000 динара. 
 
 

 

 

 

 

 



 
У свом раду у 2017.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 6.  
Напомињемо: Табела 6. је идентична табелама 4 и 5, али кроз табелу 6. детаљније/ појединачно /  
су исказане економске класификације и извршење истих у 2017.год. 
 Табела  6.                                                                                                            

 
            РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ 

      Укупно 
 

                     

Буџет 
 

 

Остали извори 
средстава 

Плате 
 

23.408.000 23.117.000 291.000 

Доприноси П И О 
 

3.035.000 2.469.000 566.000 

Доприноси за здравствено осигурање 
 

1.310.000 1.060.000 250.000 

Доприноси за незапослене 
 

191.000 
 

154.000 37.000 

Накнаде у натури 
 

1.267.000 908.000 359.000 

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

      1.276.000 0 1.276.000 

Отпремнине и помоћи  
 

300.000 280.000 20.000 

Награде запослених- Јубиларне нагр. 72.000 72.000 0 

Трошкови платног промета 
 

96.000 0 96.000 

Енергетске услуге 2.341.000 1.893.000 448.000 

Комуналне услуге 376.000 342.000 34.000 

Услуге комуникације 
 

170.000 131.000 39.000 

Трошкови осигурања 8.000 8.000                             0 

Трошкови путов. у оквиру редов. рада 2.000 0                      2.000 

Компјутерске услуге 208.000 0 208.000 

Услуге информисања 
 

35.000 0                    35.000 

Стручне услуге 
 

766.000 0                  766.000 

Услуге за домаћинство и угоститељство 46.000 0 46.000 

Репрезентација 
 

33.000 0 33.000 



Остале опште услуге 
 

1.000 0 1.000 

Услуге образовања и усавршавања  
запослених 

3.000 0 3.000 

Остале медицинске услуге 
 

7.000 0 7.000 

Остале специјал. услуге 
 

1.129.000 888.000 193.000 
*48.000 

Текуће поравке и одржавање зграда 188.000 99.000 89.000 

Текуће поравке и одржавање опреме 
 

66.000 0 66.000 

Административни материјал 
 

99.000 75.000                    24.000 

Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

90.000 74.000 16.000 

Материјал  за образовање,културу  
и спорт 

242.000 170.000 72.000 

Материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство 

35.000 14.000 21.000 

Материјал за посебне намене 
 

291.000 0 291.000 

Отплата камата ост.домаћим кредитор. 68.000 0                    68.000 

Остале дотације и трансфери 
 

1.887.000 1.861.000 26.000 

Обавезне таксе, порези 
 

17.000                       0 17.000 

Новчане казне и пенали по решењу суда 
 

42.000 0                    42.000 

Зграде и грађевински објекти  
 

0 0 0 

Опрема за јавну безбедност 
 

194.000 194.000 0 

Административна опрема 
                  

255.000 255.000 0 

Залихе робе за даљу продају 
 

526.000 0 526.000 

          
               УКУПНО: 

40.080.000 34.064.000 6.016.000 

* Износ од 48.000 динара су средства из донација 

 

 



 

 
Установа је  на сопственом - комерцијалном рачуну на крају 2017.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 2017.год износе  168.000,00 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 
 
 
и констатујемо да су мања у поређењу са 2016.год. када су износила 227.000 динара, од чега су 
 -потраживања од купаца износила .................................................... 95.000 динара  
 -потраживања од фондова .................................................................103.000 динара 
 -потраживања за преплаћене порезе и доприносе за зараде.............29.000 динара 
 
 
На дан 31.12.2017.год. Установа констатује неизмирене обавезе као и обавезе за камате у укупном 
износу од 2.460.000 динара које су мање у поређењу са 2016.год. када су износиле 3.186.000 динара. 
(Табела 2.) 
 
 
Табела 7. 
      Упоредни подаци 
 

                  2017. година                    2016. година 

Обавезе према добављачима 
 

  
                                   2.435.000 

 
                                 3.073.000 

Обавезе за камате 
 

  
                                        25.000 

 
                                   113.000 

 
             Укупно: 

 
                       2.460.000 

 
                                3.186.000 

 
 
Структура наведених обавеза на дан 31.12.2017.године у износу од 2.460.000 динара : 
 

- Стални трошкови.........................................................876.000 динара 

- Накнаде у натури..........................................................303.000 динара 

- Обавезе према осталим добављачима......................1.253.000 динара 

 

 
Донаторска средства у 2017.год. износила су  48.000,00 динара, која су крајње рационално искоришћена 
за фестивал Мајска песма 2017 и  исказана су у табели 6.  
 
 
 
          



 
 
 
 
Извештај сачинили: 
 
 
 

            ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА                                                                    ДИРЕКТОР 

                                                                                                                                        

             __________________________________                                         ________________________ 

                               Јасна Мишић                                                                              Сандра Петковић                                                                                                                                      

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           ИЗВЕШТАЈ О ПРЕНЕТИМ И УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА 
  БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2017.ГОДИНУ 

                      Установа Дечији центар Ниш 
                       9. Бригаде бр.10, Ниш 
                              / к о р и с н и к /                           
                                                                            ПЕРИОД: 01.01.2017. - 31.12.2017. год. 
 
              ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА 
 

Конто прихода 
буџетских 
средстава 
корисника 

Књижење исплата  код  
корисника буџетских 
средстава 

                       
ПОЗИЦИЈА КОНТО        ИЗНОС  КОНТО ИЗНОС 
 411111    21.915.935,81  411111 21.915.935,81 
 411141     1.201.139,71  411141   1.201.139,71 
 412111 2.469.261,32  412111 2.469.261,32 
 412211 1.059.724,45  412211 1.059.724,45 
 412311 154.327,49  412311 154.327,49 
 413151 908.032,00  413151 908.032,00 
 414311 280.158,00  414311 280.158,00 
 416111 71.543,00  416111 71.543,00 
 421211 849.666,26  421211 849.666,26 
 421225 1.042.831,74  421225 1.042.831,74 
 421311 250.851,85  421311 250.851,85 
 421324 78.224,16  421324 78.224,16 
 421391 12.400,00  421391 12.400,00 
 421411 99.788,23  421411 99.788,23 
 421412 31.182,96  421412 31.182,96 
 421511 4.607,00  421511 4.607,00 
 421521 3.418,00  421521 3.418,00 
 424911 888.339,00  424911 888.339,00 
 425112 98.548,00  425112 98.548,00 
 426111 75.235,11  426111 75.235,11 
 426311 74.000,00  426311 74.000,00 
 426611 169.802,41  426611 169.802,41 
 426819 14.242,80  426819 14.242,80 
 465112 1.860.614,66  465112 1.860.614,66 
 512211 147.200,00  512211 147.200,00 
 512221 107.982,00  512221 107.982,00 
 512811 194.493,67  512811 194.493,67 
      
 Укупно: 34.063.549,63  Укупно: 34.063.549,63 
 
 
 
___________________________                               ____________________________________  
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ                                       КОРИСНИК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА           
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