
 
 
 
 
 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 09.05.2017. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе 
Дечији центар Ниш за 2016. годину. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе Дечији 
центар Ниш за 2016. 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 Марина Костић, Градска управа града Ниша - Секретаријат за 
образовање и Сандра Петковић, директорка Установе Дечији центар Ниш. 

 
 
 

Број: 600-6/2017-03 
У Нишу, 09.05.2017. 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  __________ 2017. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Установе Дечији центар Ниш за 
2016. годину број 193 од 14.03.2017. године, који је усвојио Управни одбор  
Установе Дечији центар Ниш одлуком број 11-74 од 16.03.2017. 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 
16.03.2017. године Oдлуком број 11-74 усвојио је Извештај о пословању 
Установе Дечији центар  за 2016. годину број 193 од 14.03.2017. године. 
 Извештај садржи податке о оснивању Установе, делатности, структури 
Установе и запосленима, ресурсима, раду секција (11 секција: играоница, 
енглеско забавиште, дечије позориште, ликовни атеље, позориште лутака, 
школа страних језика, музичке радионице – школа гитаре, клавира, хармонике, 
синтисајзера, рок-гитаре, певања и малог хора, ритмичко-спортска радионица, 
спортска радионица, школа шаха, моделарство, као и психолошко 
саветовалиште). 

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 2016. години била организатор 42. фестивала 
дечије музике „Мајска песма“. 

Број деце који је прошао кроз секције Установе Дечији центар у 
2016.години креће се између 250 и 300 на месечном нивоу, 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 сарађивао са 
основним и средњим школама и пружао је помоћ у организацији хуманитарних 
акција.  
 Извештај о пословању садржи и финансијски извештај за 2016. годину. 
  Пословање Установе у 2016. години  одвијало се  према Програму рада 
за 2016. годину.  
 Имајући у виду да је  Извештај о пословању Установе Дечији центар  за 
2016. 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).  

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 
      -58.11- 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 Дечји центар и запослени 
 
   Послови у Дечјем центру организовани су кроз рад следећих организационих 
јединица: 



 
 

 
1. Служба финансијско-рачуноводствених, правних и општих послова 
2. Служба културно-образовних и рекреативних послова 

 
Запослени у Установи Дечји центар распоређени су на 30 радних места са  

44 извршилаца. Одлуком о максималном броју запослених за 2016. годину 
предвиђено је 46 извршилаца. У 2016.години број запослених смањен је за  
осморо. Смањење броја запослених спроведено је рационализацијом запослених 
у јавном сектору (укупно 3) и природним одливом (укупно 5).   
 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 Дечји 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  које смо делимично обновилии у 2016.години и осталим училима. 
Фискултурна сала опремљена је у току 2016.године новим фискултурним справама 
и реквизитима (струњаче,лопте,обручи,греда) намењененим делатностима којом се 
Установа бави. 



 
 

      Поред овог простора Дечји 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. Овај простор био је враћен Секретаријату за 
имовину у току 2015.године, али смо га 2016. поново узели на коришћење. Простор 
је потпуно реновиран и опремљен за предвиђене активности. Такође користимо 
простор при  ОШ „Др Зоран Ђинђић“ у насељу Брзи Брод. Тај простор има исту 
намену као и простор на Булевару Немањића. 
      Установа Дечји центар Ниш корисник је и простора (локала) у парку Чаир који 
се бави угоститељском делатношћу површине 19,35 квадрата. Овај простор, такође 
припада Секретаријату за имовину. У претходних неколико година више пута смо 
били корисници овог простора. Крајем 2015.године смо потписали уговор на пет 
година. Уовом 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. Установа има за  циљ осмишљавање слободног времена 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 2016.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 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 125. 

ЕНГЛЕСКО ЗАБАВИШТЕ: У забавишту је радио струковни васпитач и 
професор енглеског језика. Деца узраста од 3 до 6 година свакодневно су учила 
основне елементе енглеског језика на забаван и креативан начин и стицала знања 
предвиђена предшколским планом и програмом.У раду енглеског забавишта 
учествовао је и професор физичког, ликовног и музичког васпитања са два часа 
недељно. Укупан број деце који је похађао енглеско забавиште је 91. 

ДЕЧЈЕ 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 10 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“  
2016.године. Поред сталних чланова који похађају секцију Дечији центар  је 
организвао бесплатне радионице у току распуста за сву децу нашег града. Стални 
чланови су били 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 биле 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 77. 

ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА: Окупљало је децу предшколског и млађег школског 
узраста са циљем да код њих развије креативност израдом лутака од различитог 
материјала и одабиром и осмишљавањем текстова и извођењем представа. 
Полазници су учествовали неколико програма које је организовао Дечији центар. 
Укупан број чланова је 8. 

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 52. 

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 42. пут. Укупан број чланова који су похађали наставу је 90. 

РИТМИЧКО-СПОРТСКА РАДИОНИЦА: Ова секција је окупљала девојчице 
предшколског и нижег школског узраста. Поред развијања слуха, ритма и 
грациозности и лепоте покрета, радило се и на превенцији развојних проблема код 
деце. Полазнице су биле подељене у четири групе према узрасту и имале су 
тренинге два пута недељно. Са својим кореографијама биле су део већине програма 
за децу које смо организовали у овом периоду. Укупан број деце која су похађала 
секцију ритмичке гимнастике износи 120. 

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 већи број 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 63. 

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 36. 

МОДЕЛАРСТВО: Ова радионица ради већ дуги низ година и у свом саставу има 
две групе полазника. Користи се поред стандардних материјала и ТЕИФОК 
програм који омогућава креативно изражавање уз потпуно еколошки природне 
материјале.  
 



 
 

Моделарска радионица је била и иницијатор и организатор бројних изложби у 
Дечијем центру. 

• У јануару је организована дводневна изложба „LEGO“ 
• У марту је организован дводневна изложба макетара у сарадњи са клубом 

„Наредник Михајло Петровић“ 
• У мају је организовано међународно такмичење у макетарству 

Програм моделарске радионице био је и у овиру Летњег програма, који Дечји 
центар сваке године организује. 

ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ: Саветовалиште помаже у превазилажењу 
потешкоћа пре свега приликом социјализације деце и њихове интеграције у нове 
средине. Све већи број деце долази у саветовалиште са својим родитељима тражећи 
помоћ која се односи на одвајање, мотивацију и побољшања 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 града Ниша и њихове родитеље. 

 Укупан број полазника у 2016.години износи 672 што је за 252 полазника 
више у односу на 2015.годину када је број полазника износио 420.У финансијском 
смислу приход у 2015.години од наплате чланарина износио је 2 545 345 динара, а 
у 2016.години тај износ је 3 149 635 динара.  

 

2. Програмска активност  

ЈАНУАР 

05.01. Божићни шаховски турнир 

06.01. „Долази нам Божић Бата“ 

13.01. – 15.01. Божићни рејтинг турнир  

26.01. Десети Светосавски турнир у шаху 

27.01. Светосавска академија 

 

                   
 



 
 

                 Божићни шаховски турнир и рејтинг турнир 
 

        Божићни турнир у шаху је манифестација која отвара шаховску Нову годину. 
Намењена 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. 
Учествовало је 52 такмичара из наше секције и других шаховских организација из 
Ниша, Врања,Власотинца, Пирота и Будве. 
 
 
                           Манифестација „Долази нам Божић Бата“ 
 
          Манифестација посвећена Бадњем дану и Божићу. Упрограму учествују деца 
из Креативних радионица, Дечјег и омладинског позоришта луткарске секције, 
секције сола-певања. Програм се реализује у сарадњи са Српском православном 
црквом.Улаз је слободан и намењн је деци како би се приближили православној 
традицији. Програм је пратило 75-80 гледалаца (родитеља, пријатеља деце 
учесника). 

                                       Светосавска академија 

           Свети Сава је значајна личност у нашем народу и Дечји 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 70 
детета наших корисника и око 100 гледалаца. 

 

          ФЕБРУАР  

  

Бесплатне зимске радионице 

12.02. Хуманитарна изложба ликовних радова, (Ликовна и Луткарска секција); 

18.02. „Сретања“– Библиотека „Стеван Сремац“ (Дечије позориште, Секција 
гитаре); 

26.02. 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.   

        Ове радионице имале су циљ 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 158. 

 

                                                      Манифестација „ Сретања“ 

      Ову манифестацију организовали смо у сарадњи са Друштвом уметника 
„Слава“ .  Манифестација је одржана у Народној библиотеци „Стеван Сремац“. 
Учествовали су чланови секције гитаре и Омладинског и дечјег позоришта. Поред 
наших корисника наступили су и ученици из неколико нишких основних школа и 
чланови поменутог удружења. 

 

Обележавање крсне славе „Св.Симеон Мироточиви“ 

 Крсну славу Св.Симеон Мирототиви Дечји центар обележава и као дан 
Установе Дечји центар. У присуству свештеника, уважених гостију,чланова наших 
секција и запослених. Изведен је пригодан програм поводом прославе. У програму 
је учествовало 34 учесника, а програм је гледало 98 гостију и пријатеља Дечјег 
центра. 

 

МАРТ 

07.03. Интерни час – секције клавира, Дечјег позоришта и секције гитаре. 

06.03. „За драге маме и остале даме“ (програм полазника креативних радионица) 

12.03.„Масленица“- партнерска организација са Руским клубом 

22.03. „Медијана фест“ у Дечијем центру – дружење деце са песницима 

22.03. Манифестација  „Сретања у славу рађања“ 



 
 

29.03. Плава недеља – „Другачији, али имају право на све“ 

 

 

Интерни час Дечјег позоришта, клавира и гитаре  

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

 

Манифестација „За драге маме и остале даме“ 

           Ова манифестација посвећена је обележавању 8.марта. Носиоци 
манифестације су деца која су то урадила на маестралан начин. Много 
игре,плеса,песама,глуме и рецитала обележило је овај догађај. Осмеси налицима 
мајки,бака,срећа у дечјим очима најбољи су показатељи успешности ове 
манифестације. Укупан број учесника је 84, а број гледалаца око 270. 

 

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. Упрограму 
су учествовали ученици гимназије „Бора Станковић“, чланови Руског клуба, 
Црквени играчки ансамбл „Бранко“, плесни клуб „ Трио арт“. Укупан број 
учесника је85. Број гостију 260. 

 

„Медијана фест“-сусрет са песницима 

              У оквиру „Медијана феста“ део учешћа у организацији узео је и Дечји 
центар организовавши сусрете песника за децу са ученицима ОШ „Радоје 
Домановић“. Присуствовало је 50 ученика из другог разреда ове основне школе. 

 

                                             



 
 

                                               „Сретања у славу рађања“ 

              У организацији ове манифестације учествују Дечји центар и Друштво 
уметника „Слава“. Ова манифестација има за циљ обележавање пролећа као новог 
рађања и новог почетка.Учетвовали суу чланови креативних радионица,чланови 
Друштва уметника „Слава“, песници књижевног клуба“Ватра и живот“,хор 
„Чаробна нота“, фолклорни ансамбл ОШ „Радоје Домановић“. Учетвповало 51 
дете. Програм пратило 150 гледалаца. 

 

Плава недеља- „Другачији, а имају право на све“ 

    Ова манифестација се одржала поводом светског дана аутистичне деце. Циљ је 
поштовање, прихватање, инклузија. Организовали смо  је у сарадњи са чланицама 
„Кола Српских сестара“ и градским удружењима за помоћ оболелим од аутизмом,   
специјалном школом са домом ученика Бубањ Ниш, Установом за дневни боравак 
деце и омладине Ниш,  и Установом „Мара“. Учествовало у програму 38 дете. 
Програм пратило 120 гледалаца. 

         

 

АПРИЛ 

01.04. Међународни  дан књиге за децу – Маскенбал – Посета Градској кући 

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

14.04. Манифестација „Сусретања“  

21.04. Отварање – Retail Parka Stop Shop 

22.04. Дан планете Земље  

26.04. Фокус група – Дом „Душко Радовић“ 

Међународни  дан књиге за децу 

            Ову манифестацију смо обележили маскенбалом. Маскенбал је имао 
тематски карактер. Тема овог Маскенбала су били ликови из бајке. Замишљен је 



 
 

као дефиле градом. Деца су уз пратњу сарадника свој дефиле градом завршила у 
Градској кући. Децу је примио Градоначелник града Ниша. Број учесника 65 деце.  

 

„Наук није баук“ 

         На овој манифестацији у сарадњи са гимназијом „Светозар Марковић“ из 
Ниша, учествовали смо са ликовним секцијама. На манифестацији добили смо 
штанд за екологију и презентовали смо своју секцију у складу са програмом 
Фестивала.  

 

„Сусретања“ 

            У овој манифестацији учествују деца нижих разреда основних школа, Ниша 
и околине. Школе учествују са својим одабраним музичко-сценским, драмским, 
литерарним, плесним и осталим тачкама по слободном избору. У овој 
манифестацији учествују две основне школе и Дечији центар као домаћин. Ту су 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 „ Јован Јовановић 
Змај“ из Малче и ОШ „ Бранко Радичевић“ из Габровца. 

 

Отварање – „Retail Parka Stop Shop“ 

            Дечији центар Ниш  је у сарадњи са exective group и са њиховим 
представницима испратио ову манифестацију. На манифестацији су учествовала 
деца са фестивала композиције за децу Мајска песма. 

                                      

                                                       „Дан планете Земље“ 

           У овој манифестацији учествовала су деца креативних радионица Дечијег 
центра, и деца из луткарског позоришта Дечијег центра. Манифестација је 
употпуњена 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 64 детета док је у 
публии било око 90 посматрача. 



 
 

 

Фокус група – Дом „Душко Радовић“ 

          Ова манифестација је одржана у Дому Душко Радовић. Тема ове фокус групе 
је покретање СОС програма подршке породици у нашој заједници. Обухваћени су 
проблеми деце без родитељског старања, дисфункционалних породица, породица 
са више деце, самохраних родитеља и ризичних породица. 

 

МАЈ 

09.05. „Крв живот значи“ (у сарадњи са Црвеним крстом) 

15.05. Дан породице 

19.05. „Трка мира“ 

20.05. „Ноћ музеја“ 

22.05. У сусрет Мајској песми (музички програм) 

26.05.  42. фестивал композиције за децу „ Мајска песма“ 2016. 

29.05. Макетарско државно првенство 

30.05. Дан здравијих градова – Трврђава – салон 77 

31. 05. „Сусретања“ ОШ „Ђура Јакшић“ из Матејевца и ОШ „ Карађорђе“ из 
Јелашнице 

 

 

„Крв живот значи“ (у сарадњи са Црвеним крстом) 

             Ову манифестацију Дечији центар организује у сарадњи са Црвеним крстом 
Ниш. Програм је намењен отварању „Недеље Црвеног крста“. Дечији сентар је 
учествовао својим програмом, озвучењем и стручном помоћи у обележавању ове 
манифестације. Учествовале су секције Гитаре, Дечијег омладинско позоришта, 
Клавира, Луткарска секција и Ликовне секције. У овој манифестацији учествовало 
је 25 детета и 105 посматрача. 



 
 

„Дан породице“ 

            Ову манифестацију Дечији центар обележава сваке године. У њој учествују 
Ликовне радионице Дечијег центра као и неколико композиција са Фестивала 
композиција за децу Мајска песма. У овој манифестацији учествовало је 24 детета 
и 160 посматрача. 

 

„Трка мира“ 

               Ова манифестација посвећена је Светској трци мира „PEACE RUN“. 
Светска трка мира је најећа глобална спортска манифестација посвећена миру, 
складу и пријатељству међу људима. Учесници ове манифестације носе упаљену 
бакљу, као симбол људске тежње за лепшим и срећнијим светом, обухватајући 
милионе људи широм наше планете у преко 100 земаља света, на свим 
континентима. Тако бакља, прелазећи из руке у руку, повезује све људе у љиховој 
тежњи за бољим и срећнијим светом у коме ће владати мир, љубав, склад и 
јединство. На платоу Дечијег центра је дочекана бакља, коју су трчећи кроз нашу 
земљу донели тркачи из свих крајева света. Пригодан програм који је Дечији 
центар припремио обухватио је секцију Ритмичке гимнастике, деца креативних 
радионица, Школице спорта Дечијег центра и неколико композиција са Фестивала 
композиција за децу Мајска песма. У манифестацији је учествовало 121 дете. У 
публици је било око 260 посматрача. 

 

„Ноћ музеја“ 

             Дечији центар је у овој манифестацији учествовао са Ликовним 
радионицама и Школицом спорта Дечијег центра. Тема ове године је била „Мој 
град“. Ликовне радионице су се представиле оригами техником. У овој 
манифестацији учествовало је 25 детета. Број посматрача био је око 50. 

 

 

У сусрет „Мајској песми“ (музички програм) 

         Недеља уочи Фестивала композиција за децу Мајска песма обележена је 
изложбом историјског материјала овог фестивала, и музичким програмом 
композиција са Фестивала композиција за децу Мајска песма, у холу Дечијег 
центра. Током недеље изложбе, улаз је био слободан. 



 
 

Макетарско државно првенство 

        Ову манифестацију Дечији центар организовао је са макетарским клубом „ 
Наредник Михајло Петраовић“. Учествовало је 185 такмичара, било је 17 
изложбених макета и 4 платоа. Учествовали су и гости из Русије.  

 

„Дан здравијих градова“ – Трврђава – салон 77 

             Ову манифестацију организовао је Дечији центар у сарадњи са институтом 
за јавно здравље. У оквиру ове манифестације организован је „Светски дан без 
дуванског дима“ у којој је Дечији центар учествовао са 3 композиције са Фестивала 
композиција за децу Мајска песма. Манифестација је организована у биоскопу 
Купина и салону 77.  

 

„Сусретања“  

             Ова манифестација која се традиционално дешава у Дечијем центру, окупи 
ученике из две Основне Школе. Дечији центар такође учествује својим програмом. 
У овим „Сусретањима“ учествовале су ОШ „Ђура Јакшић“ из Матејевца и ОШ 
„Карађорђе“ из Јелашнице. У програму су учествовала деца – домаћини из Дечијег 
центра, Луткарско позориште и неколико композиција са Фестивала композиција за 
децу Мајска песма. У циљу боље промоције стваралаштва школа и „Сусретања“, 
наставници и учитељи доносе ликовне радове и део су целокупне сценографаије и 
атмосфере. У свечаности у којој уживају сва деца радујући се јавном наступу и 
дружењу ван оквира школе, у простору Дечијег центра. Број деци који је 
учествовао је 50 учесника, а у публици је било присутно око 150 посматрача. 

 

 

ЈУН 

04.06. Улични фестивал „ Позитивни“ 

07.06.  Хуманитарна претстава за Игора Нуркића – Дечије и омладинско позориште 
Дечијег центра и Трећа половина 

10.06. Црвени крст – Дан давалаца крви партнерска манифестација. 



 
 

13.06. Завршна приредба креативне радионице „ Сунцокрети“ 

14.06. Интерни час  - Секција гитаре и Секција ритмичке гимнастике 

14.06. Интерни час креативне радионице „ Лептирићи“ 

15.06. Интерни час креативне радионице „ Sunshine“ 

18.06 – 25.06. Изложба ликовних радова из ликовних секција Дечјег центра 

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

 

Улични фестивал „ Позитивни“ 

             Дечији центар у овој манифестацији учествује промоцијом својих секција: 
Дечије и омладинско позориште, Ликовне радионице, Ритмичка гимнастика, 
Луткарска секција, Школица спорта као и 3 композиције са Фестивала композиција 
за децу Мајска песма. Место одржавања ове манифестације је улица Цара Душана у 
Нишу. Број учесника у наступу Дечијег центра био је 138. 

 

 

Хуманитарна претстава за Игора Нуркића – Дечије и омладинско позориште                              
Дечијег центра и Трећа половина 

               Дечији центар организовао је хуманитарну представу за спортисту Игора 
Нуркића. Представе су одигране у холу Дечијег центра, а представе су имали 
Дечије и омладинско позориште Дечијег центра и Трећа половина. 

 

       Црвени крст – „Дан давалаца крви“ партнерска манифестација. 

          У оквиру сарадње са Црвеним крстом из Ниша сарадници Дечијег центра из 
Ликовне радионице и Дечијег и омладинског позоришта учествовали су у жирију 
поводом литерарног и ликовног конкурса „Крв живот значи“. Као чланови жирија 
одлучивали су о најбољим приспелим радовима овог конкурса. 

 



 
 

     Изложба ликовних радова из ликовних секција Дечјег центра 

             У холу Дечијег центра у периоду од 18-25.06.2016., била је изложба радова 
са Ликовних секција Дечијег центра. Улаз је био слободан. 

 

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

        Ову манифестацију Дечији центар организје у сарадњи са Француским 
институтом Србије, Симфонијским и студентским-културним центром. На овој 
манифестацији Дечији центар се представио композицијама са Фестивала 
композиција за децу Мајска песма. 

 

ЈУЛ-АВГУСТ 

                                           Летњи програм- „Лето у Чаиру“ 

       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 моделарска секција такође су биле саставни део летњег 
програма Дечијег центра.  

18.08. Радионица оригами ( у сарадњи са удружењем Камидо) 

22.08. – 05.09. Упис нових чланова   - организован је као презентација секција 
Дечјег центра кроз креативне радионице у Тврђави, парку Свети Сава и    
Обреновићевој улици.                                                                                        

 

СЕПТЕМБАР     

• Упис нових чланова – „Отворена врата“ 

12. 09. – 22.09. „Европска недеља мобилности“ у сарадњи са Секретаријатом за 
комуналну делатност, енергетику и саобраћаи и ЕУ инфо кутком. 



 
 

13.09.  Групне радионице Француског језика ( У сарадњи са Француским 
институтом) 

22. 09.год.  Дан без аутомобила 
                     (у организацији Секретаријат за  комуналне делатности,енергетику и 
саобраћај) 
  учесници:  предшколска деца полазници радионица Дечијег центра 
 
30.09. – 04.10. Сајам здравог живота 

 

„Европска недеља мобилности“ у сарадњи са Секретаријатом за комуналну 
делатност, енергетику и саобраћаи и ЕУ инфо кутком 

           Ова манифестација обележена је квизом под називом „Екологија, пут ка 
чистој земљи“, у оквиру међународне кампање интелигентна мобилност снажна 
економија. У квизу је учествовало 15 деце из Нишких Основних Школа. У 
манифестацији наступила су и деца учесници Фестивала композиција за децу 
Мајска песма. Манифестацију су пратили родитељи и деца креативних радионица 
Дечијег центра, укупно њих 89. 

Групне радионице Француског језика ( У сарадњи са Француским институтом) 

        Ове радионице Дечији центар ради у сарадњи са Француским институтом а 
одржавају се у просторијама Дечијег центра. Сарадници Француског института 
презентовали су свој рад у креативним радионицама Дечијег центра. У 
радионицама су учествовали и родитељи. 

 

 

 

„Дан без аутомобила“ 

(у организацији Секретаријат за  комуналне делатности,енергетику и саобраћај) 

         Ова манифестација одржана је на Тргу Краља Милана. У организацији ове 
манифестације Дечији центар је сарађивао са управом за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај. У овој манифестацији учествовале су креативне радионице 
Дечијег центра, Школица спорта и неколико композиција са Фестивала 
композиција за децу Мајска песма. Укупно је учествовало 70 детета. 



 
 

                                           „Сајам здравог живота“ 

              У овој манифестацији Дечији центар је учествовао са Шаховском секцијом 
и Ритмичком гимнастиком, као и са неколико композиција са Фестивала 
композиција за децу Мајска песма. Учествовало је 25 деце. Сајам здравог живота 
организован је на Нишком сајмишту. 

 

ОКТОБАР 

03.10 – 07.10. Обележавање „Дечје недеље“ манифестацијама: 

 03.10. Радионица од лишћа, 

 04.10.   Радионица “ Поврћијада” , 

  05.10. „ Инклузивно образовање је квалитетно образовање“ ( у сарадњи са  
Отвореним клубом) 

  05.10.Шаховска симултанка са велемајстором Мирославом Миљковићем  

 06.10. Радост Европе ( у сарадњи са Црквено-играчким ансамблом „Бранко“  

07.10. Јавни час секције клавира и секције гитаре 

  07.10.  Литерарно вече – промоција књиге песама  и две приче „ Цветна 
пустоловина“ Маше Миленовић 

 08.10. Представе креативних радионица Дечијег центра 

14.10. „Трка за срећније детињство“ ( у сарадњи са Црвеним Крстом) 

19.10. Стоп-сви на спорт! ( у сарадњи са Полицијском управом града Ниша и 
Спортским савезом) 

21.10.    „ Сретања“ – „ У славу гроздоберу“ 

 

Дечја недеља 

             Дечја 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 о3.10-09.10. Током целе недеље 
организовали смо разноврстан програм са циљем да деца што више науче о својим 
правима и обавезама, али и да покажу своју креативност кроз радионице: 
радионице са лишћем и радионице са поврћем. Радионица „Инклузивно образовање 
је квалитетно образовање“ у сарадњи са Организацијом „ Отворени клуб“. 
Радионица је била намењена свој заинтересованој деци. Музичко-сценски наступи 
наших секција, промоција књиге: „Машина пустоловина“, учешће на 
манифестацији  „Радост Европе“, шаховска симултанка и јавни часови музичких и 
драмских секција.  

 

„Трка за срећније детињство“ ( у сарадњи са Црвеним Крстом) 

         Ова манифестација организована је у сарадњи са Црвеним крстом из Ниша. 
Манифестација је одржана на Тргу Краља Милана. Трку су отворили најмлађи 
полазници Дечијег центра, чланови креативних радионица. Целу манифестацију 
отворила је победничка композиција са Фестивала композиција за децу Мајска 
песма. У овој манифестацији учествовала су и деца из Основних Школа са 
територије града Ниша и околине. Дечији центар учествовао је са 63 учесника. 

 

„Стоп-сви на спорт!“ ( у сарадњи са Полицијском управом града Ниша и 
Спортским савезом) 

         Ова манифестација одржана је у Хали Чаир у Нишу. Дечији центар је у 
организацији ове манифестације учествовао са спортским савезом и полицијском 
Управом Града Ниша. Као суборганизатор је Школска Управа, Учитељско друштво 
Ниш. У овој манифеестацији учествовале су Основне Школе Града Ниша. Дечији 
центар је ову манифестацију отворио композицијом са Фестивала композиција за 
децу Мајска песма.  

„ Сретања“ – „ У славу гроздоберу“ 

           Манифестација „Сретања“ одржана је у холу Дечијег центра. Ову 
манифестацију Дечији центар организовао је са друштвом уметника „Слава“. Ова 
„Сретања“ посвећена су доласку јесени, а назив је „У Славу гроздоберу“. Учесници 
манифестације била су деца чланови креативних радионица Дечијег центра, 
неколико учесника Фестивала композиција за децу Мајска песма, и песници за 
децу.Укупно је било 65 деце учесника а програм је пратило око 90 гледалаца. 

 



 
 

 

НОВЕМБАР 

07.11.  „Сусретања“ – Обележавање дана рођења Вука караџића 

10.11. Представа „ Питалица свезналица“ 

18.11. Маскенбал 

29.11. Литерарни конкурс „ Радовићев венац“ 

 

 „Сусретања“ – Обележавање дана рођења Вука караџића 

              Ова манифестација одржана је у Дечијем центру, а учесници у овим 
„Сусретањима“ су били ОШ „Свети Сава“ и ОШ„Цар Константин“. Манифестација 
је одржана 07.11.2016., на дан рођења Вука Караџића, па су ова „Сусретања“ била 
посвећена томе. Дечији центар је био домаћин и имао је свој програм. У програму 
је учествовала креативна радионица и победничка композиција са Фестивала 
композиција за децу Мајска песма. Такође, свој наступ је имала и секција Клавира 
и Дечије и омладинско позориште. 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 58 учесника, а у публици је било око 125 посматрача.  

 

Представа „ Питалица свезналица“ 

Дечији центар ову представу је радио са песницима Биљаном Станојевић и Дарком 
Главашем.  

Представа се одиграла у холу Дечијег центра, а посматрачи су били ученици 
Основних Школа Града Ниша. 

 

Маскенбал 

       Маскенбал је манифестација коју је Дечији центар организовао по други пут у 
току 2016. године. Ова манифестација одржана је у холу Дечијег центра. Учесници 
маскенбала су била деца чланови креативних радионица Дечијег ценртра. У 



 
 

програму је учествовало и неколико композиција са Фестивала композиција за децу 
Мајска песма. 

Литерарни конкурс „Радовићев венац“ 
 

Литерарни конкурс „ Радовићев венац“, после неколико година паузе, вратили смо 
у редовне манифестације. Ове године стигло је преко 150 литерарних радова деце 
из Основних школа са територије града Ниша и околине.  Захвалнице и награде 
награђеној деци додељене су 29.11. на дан рођења Душка Радовића, рођеног 
Нишлије. Штампање Зборника награђених радова планирано је за наредну годину. 

 

ДЕЦЕМБАР  

07.12. „Сусретања“ 

18.12. Пројекат „ Вилин деца из Вилин град“ 

21.12. Хуманитарна акција „ Новогодишњи базар“, хуманитарна аукција дечјих 
радова намењена корисницима Установе „Мара“. 

21.12. Новогодишња приредба  Балета Марије Сенћански    
  
22.12. Новогодишња представа „ Ледена чаролија несташних мразића“ 
 
22.12. Јавни час креативне радионице „ Лептирићи“ 
 
23.12. Хуманитарна аукција дечијих радова са Новогодишњег базара 
 
24.12. Новогодишња приредба  Oksford centra ( закупљен термин) 
                          
24.12. Новогодишња приредба вртића  “Меца Добрић” 
 
24.12. Новогодишња приредба вртића „ Бамбини“ 
 
25.12. – 30.12. Комерцијални програм Дечјег центра 
 
26.12.    Хуманитарна Новогодишња представа за Установу «Мара» 
 

 
 

„Сусретања“  
 

         „Сусретања“, као манифестација коју Дечији центар ради врло често, овога 
пута нису била тематски одрађена, већ су школе које су учествовале могле да се 



 
 

представе онако како желе, то јест слободним избором теме. На овим сусретањима 
су учествовале Основне Школе „Бранко Миљковић и Стефан Немања“. Дечији 
центар као домаћин представио се једном композицијом са Фестивала композиција 
за децу Мајска песма. У програму су се представила деца са својим радовима са 
одржаног ликовног конкурса Радовићев венац. 
 
 
                                            Новогодишња представа 
                                                   
           Новогодишња представа се одржава у оквиру Новогодишњег програма. 
Изводи је ансамбл Дечјег и омладинског позоришта Дечјег центра.  2016. године 
Представа је комерцијалног типа и намењена је синдикалним организацијама које 
на овај начин имају могућност доделу пакетића деци својих радника. Ове године на 
репертоару била је представа „Новогодишња чаролија несташних мразића“ која је 
изведена 11 пута. 

 

3.ФЕСТИВАЛ КОМПОЗИЦИЈА ЗА ДЕЦУ „ МАЈСКА ПЕСМА“ 

  Дечији центар је организатор и оснивач „Мајске песме“, најстаријег 
фестивала композиције 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. 2016.године фестивал је одржан у сали „Дома војске“. 
Укупан број песама који се нашао на овогодишњем фестивалу је 16. У ревијалном 
делу наступио је омладински рок састав „Lost minds“ 

 
 

 
 

IV ЗАКЉУЧАК 
  
             Установа Дечји центар има значајну улогу у образовању деце и младих. 
Осмишљавање слободног времена деце и подстицај неформалног образовања 
представљају приоритет у раду Установе. У години која је за нама повећан је број 
наших сталних чланова и на месечном нивоу је то између 250 и 300 полазника. 
Новина у раду Установе је то што одређене секције раде 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. 
          Повећањем броја корисника увећан је и приход Установе за 24%. Приход од 
чланарина у 2016.години износи 3.149.635 динара на који је плаћен ПДВ. Оно што 
ми желимо да истакнемо је и социјални аспект који Дечији центар негује у свом 
раду. Наиме, одлуком Управног одбора од плаћања чланарина ослобођене су 
категорије: корисници социјалне помоћи, треће дете, дупли близанци, деца 
корисница Сигурне куће, деца ратних и војних инвалида. За децу која похађају 
више секција и породице чија су оба детета наши корисници предвиђен је попуст 
од 10%. Организован је и велики број хуманитарних акција за децу, удружења и 
установе којима је била неопходна помоћ. Издвојили бисмо хуманитарне представе 
и донације за кориснике установе „Мара“ и НУРДОР. 
 
         Поред наших сталних корисника Дечји центар је активно сарађивао са  
основним и средњим школама са територије нашег града, са организацијама и 
удружењима сличног програмског опредељена и план нам је да ту сарадњу 
наставимо и даље развијамо. 
         Установа Дечји центар је у 2016.години смањила број запослених, повећала 
сопствене приходе и прихватила партнерске пројекте, како бисмо обезбедили 
додатне изворе финансирања и омогућили ефикасније пословање и реализацију 
програма рада. 
 
 
 
                                                                                          ВД.ДИРЕКТОРА                                 
                                                                                       _____________________ 
                                                                                          Сандра Петковић 
 
 
 



Финансијски извештај за 2016. годину 
 
Установа Дечији центар Ниш је у 2016.год. остварила укупне приходе и примања у 
износу од 43.625.000,00 динара. Структура прихода и примања исказана је у Табели 1. 

 
 
Табела 1.         

 
 
 

ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА 

Укупно 
 
 
 
 

             43.625.000 

Буџет 
 
 

 
 
          36.953.000 

Остали извори 
средстава 

 
 
 

           6.672.000 
 

Приходи од продаје добара и услуга  
3.240.000 

 
- 

 
           3.240.000 

Текући добровољни трансвери од  
физичких и правних лица 

 
148.000 

 
- 

 
            148.000 

Меморандумске ставке за 
рефинансирање расхода 

 
 

2.892.000 

 
- 

 
              

2.892.000 
 

Приходи од буџета 
 

36.953.000 
 

         36.953.000 
 

           - 
Примања од прод. робе за даљу 

продају 
 

                  390.000 
 
- 

 
              390.000 

Примања од продaје покретне 
имовине 

 
                  2.000 

 
- 

 
              2.000 

 
 
 
Укупни приходи и примања ........................................43.625.000 динара 
-Буџет Града ..........................................................................36.953.000 динара 
-Остали извори средстава.......................................................6.672.000 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину, усвојен је финансијски план  Установе 
Дечији  центар Ниш зa наведену годину - број: 9762-3/2015-12 којом је дата сагласност на 
укупна средства од 60.944.000 од чега су: 
-буџетска средства у износу од  50.975.000 динара и  
-средства из осталих извора у износу од  9.969.000 динара. 
 
У октобру 2016. год. Установи  је достављено Решење о измени решења о распоређивању 
средстава  из буџета Града за 2016.год.–број 9664-3/2016-12   за шта  је дала сагласност 
Управа за финансије , изворне приходе локалне самоуправе јавне набавке на основу чега:   
-буџетска средства износе  52.419.000 динара, док  
-средства из осталих извора остају у непромењеном износу од 9.969.000 динара,  
што све укупно износи 62.388.000 динара. 
 
Kонстатујемо, да су укупно остварени приходи  у 2016.год. мањи  од планираних  који су 
дати  финансијским планом за 2016.год.  (Табела 1.3.) 
 

Табела 1. 3                                                                                    
       Упоредни подаци за 2016 год .     /  планирано            остварено                % изв. 
                    укупно планирано        

         62.388.000 
              
             43.625.000 

 
  70 % 

планирана средства буџета      
         52.419.000 

            
             36.953.000 

 
    71  % 

планирана средства из осталих 
извора 

  
          9.969.000    

 
              6.672.000 

 
        67  % 

 
 
Из наведеног следи, да је Установа  2016.годину  окончала приходима и примањима и  
то  највећим  делом средствима из буџета као и делом средствима из осталих извора. 
- Проценат изршења укупних средстава износи    70 % 
од планираних 62.388.000 динара, остварено је 43.625.000 динара. 
- Проценат изршења буџетских средстава износи    71 %   
од планираних 52.419.000 динара, остварено је 36.953.000 динара. 
- Проценат извршења средства из осталих извора износи      67 % 
од планираних 9.969.000 динара, остварено је 6.672.000 динара. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Указујемо, да су остварени приходи из буџета у 2016.год. мањи од остварених прихода из 
буџета у 2015.год., наиме остварени приходи из буџета у 2016.год износе 36.953.000 
динара, док у 2015.год остварени су у износу од 42.526.000 динара.  
Остварени приходи из осталих  средстава већи су у 2016.год и износе 6.672.000 динара  
док су у 2015.год из наведеног извора износила 5.556.000 динара. 
 
 (Табела 1.2.) и (Табела 1.3.) 
Табела 1. 2      
приходи и примања 
у 2015 год. 

   укупно 
 
48.082.000 

буџет 
 
42.526.000 

остали             
извори средстава 
5.556.000 

приходи и примања 
у 2016 год. 
 

   укупно 
 
43.625.000 

буџет 
 
36.953.000 

остали             
извори средстава 
6.672.000 

 
 

Табела 1. 3                                                                                    
Упоредни подаци 2015/2016 год. 

разлика у износима приходи и 
примања у 2015/2016 

 

Мањи приходи и 
примања  укупно 
за  
4.457.000 

  Мања 
средства  
буџета за  
5.573.000 

Већа средства из  
осталих извора 
средстава  за 
1.116.000  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



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            24.028.000         22.530.000          94 % 

412 Соц. допр. на терет послод      4.301.000           3.823.000        89 % 

413 Накнаде у натури      2.400.000                                         862.000                                36 % 

414 Соц. давања запосленима      2.500.000          1.851.000 74 % 

416 Награде запосл. и остали расх.  600.000 0 0 % 

421 Стални трошкови                               5.091.000          2.681.000    53 % 

423 Услуге по уговору 1.500.000 0 0 % 

424 Специјализоване  услуге                                        872.000              769.000          88 % 

425 Текуће попр. и одржавање         220.000             105.000        48 % 

426 Материјал          1.194.000              463.000      39 % 

465 Остале дотац. и трансфери      3.148.000           2.434.000 77 % 

482 Порези, об. таксе и казне                           200.000               0        0 % 

483 Нов. казне и пен. по реш. суда          4.500.000          896.000       20 % 

511 Зграде и грађевински објекти                            1.565.000              250.000 16 % 

512 Машине и опрема                                     300.000              289.000             96 % 

                   УКУПНО:    52.419.000         36.953.000                  71 % 
 

Од планираних  52.419.000 динара , остварено је  свега 36.953.000 динара, 
извршење у процентима је 71% , а разлика између планираног и оствареног износи  
15.466.000 динара. 
 

 



Табела 2.1 – Средства из осталих извора 

конто опис        планирано      остварено     % извршења 

411 Плате и додаци запослених                   1.500.000          448.000            30  % 

412 Соц. допр. на терет послод             268.000           329.000            123  % 

413 Накнаде у натури             200.000           188.000           94  % 

414 Соц. давања запосленима          2.600.000     2.954.000           114  % 

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

421 Стални трошкови                                        510.000           552.000        108 % 

422 Трошкови путавања                                          70.000             2.000           3  % 

423 Услуге по уговору                                     1.155.000           657.000      57  % 

424 Специјализоване  услуге                                            340.000           259.000        76  % 

425 Текуће попр. и одржавање             120.000          176.000            147  % 

426 Материјал                 900.000          251.000   28 % 

465 Остале дотац. и трансфери             306.000           61.000 20 % 

482 Порези, об. таксе и казне                               350.000          161.000       46 % 

483  Нов. казне и пен. по реш. суда                 650.000           329.000  51 % 

511 Зграде и грађевински објекти                               0             1.000 0 % 

512 Машине и опрема                                         400.000            67.000          17 % 

523 Залихе роба за даљу продају                                       600.000           237.000                  40 % 

                   УКУПНО:          9.969.000        6.672.000 67 % 

 
 

Од планираних  9.969.000 динара , остварено је  свега 6.672.000 динара, 
разлика између планираног и оствареног је у износу од 3.297.000 динара, проценат 
извршења је  67 %. 
 
 
 
 

 



У свом раду у 2016.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 и извршење истих у 2016.год. 
 Табела  3.                                                                                                            

 
 

РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ 

      Укупно 
 

             
            

Буџет 
 
 

 

Остали извори 
средстава 

 
 

Плате 
 

  22.978.000              22.530.000                     448.000 

Доприноси П И О 
 

       2.791.000          2.563 .000                       228.000 

Доприноси за здравствено 
осигурање 

      89.100            1.100.000                        88.000 

Доприноси за незапослене 
 

      173.000              160 .000                          13.000 

Накнаде у натури 
 

   1.050.000           862.000                       188 .000 

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

        2.931.000 0 
           

                  2.931.000 

Отпремнине и помоћи         1.874.000           1.851 .000 
 

                        23.000 

Трошкови платног промета 
 

            97 .000               65 .000                        32.000 

Енергетске услуге         2.565.000           2.258 .000                      307 .000 

Комуналне услуге         253.000               210.000                         43.000 

Услуге комуникације 
 

          318.000              148.000                       170.000 

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

            2.000                    0                            2.000 

Компјутерске услуге           208.000             0                        208.000 

Услуге информисања 
 

             59.000            0                         59.000 
 

Стручне услуге            206.000            0                      206.000 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

             79.000 0                         79.000 

Репрезентација 
 

            87.000 0                        87.000 

Остале опште услуге 
 

18.000            0                         18.000 



Услуге образовања 
 

4.000 0 4.000 

Остале медицинске услуге 
 

5.000 0 5.000 

Остале специјал. услуге 
 

       1.019.000               769.000                   150.000 
                        *100.000  

Текуће поравке и одржавање зграда 162.000 95.000 67.000 

Текуће поравке и одржавање опреме 
 

          119.000                 10.000  109.000 

Административни материјал            182.000             107 .000 27.000 
                   * 48.000                     

Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

           90.000               74.000 16.000 

Материјал  за образовање,културу  
и спорт 

          299 .000               241.000                         58.000 

Материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство 

            41 .000                41.000               0 

Материјал за посебне намене 
 

          102.000            0                      102.000 

Остале дотације и трансфери 
 

2.495.000 2.434.000 61.000 

Отплата камате ост. домаћ. кр. 
 

         114.000                          0                       114.000 

Обавезне таксе, порези 
 

         47 .000                 0                       47.000 

Новчане казне и пенали по решењу 
суда 

       1.225.000            896.000                      329.000 

Зграде и грађевински објекти  
 

           251.000 250.000                          1.000 

Административна опрема 
                  

356.000 289.000                                67.000 

Залихе робе за даљу продају 
 

         237.000            0                       237.000 

          
               УКУПНО: 

     43.625.000                       36.953.000     6.672.000 
/6.524.000+148.000/            

* Износ од 148.000 динара су средства из донација 

 

 

 

 

 



 

 

Установа је  на сопственом - комерцијалном рачуну на крају 2015.год. имала новчана 
средства у висини  129.941,02 динара, док је буџетски рачун  сведен   на 0,00 динара. 
 
Ненаплаћена потраживања у 2016.год износе  227.000,00 динара, од чега су:  
-потраживања од купаца у висини од .........................................   95.000,00  динара 
-потраживања од фондова у висини од.......................................  103.000,00  динара 
-потраживања за преплаћене порезе и доприносе за зараде.......  29.000,00  динара 
 
и констатујемо да су већа  у поређењу са 2015.год. када су износила 221.000 динара, од 
чега су   -потраживања од купаца износила .................66.000 динара, а  
               -потраживања од фондова .............................155.000 динара 
 
 
 
На дан 31.12.2016. год. Установа  констатује неизмирене обавезе као и  
  обавезе за камате. 
 - обавезе   износе.............................  3.073.000 динара    
 - обавезе за камате  износе..............    113.000 динара 
                                            укупно:  3.186.000 динара 
 
 
Наиме, обавезе се односе према повериоцима- добављачима, а структура  наведених 
обавеза  је следећа:    
 
СТАЛНИ ТРОШКОВИ .....................  770.000  динара 
НАКНАДЕ У НАТУРИ......................  477.000  динара     
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ..........................1.826.000  динара        
                                       __________________________ 
                                                      3.073.273 динара 
 
ОБАВЕЗЕ ЗА КАМАТЕ.....................   113.000  динара                                                                                           
 
 

 

 

 

 

 



 

У  2016.год.  укупне обавезе Установе износе  3.073.273,00  динара, док су у 2015.год. 
укупне  обавезе Установе износиле 5.568.000,00  динара ,  док су  обавезе за камате   у 
2016.год. у износу од  113.000,00 динара,  а  у 2015.год. износиле су  93.000,00 динара. 
На основу наведеног, закључује се да су обавезе Установе мање у 2016.год. док су 
обавезе за камате веће  у 2016.год. у односу на 2015.год. 
 
Донаторска средства у 2016.год. износила су 148.000,00 динара, која су крајње 
рационално искоришћена и  исказана су у табели 3.  
-Специјализоване услуге – за Мајску песму 2016................100.000,00 динара 
-Материјал административни   .............................................  48.000,00 динара 
 
 
 
          
 
 
Извештај сачинили: 
 
 
 
                     ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

  за финан.рачунов.правне и опште послове                                         В.Д. ДИРЕКТОР 

             __________________________________                                         ________________________ 

                               Јасна Мишић                                                                              Сандра Петковић                                                                                                                                      

          

      ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

              ___________________________ 

           Љубомир Стошић 
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