
      
На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 

број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист  Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме, 
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 01.02.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада 
Установе Дечији центар Ниш за 2013. годину 

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечији 
центар Ниш за 2013.  годину  доставља се  председнику Скупштине Града ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

III За  представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града  Ниша  одређује  се  Aлександра  Давинић,  вршилац  дужности  директора 
Установе Дечији центар Ниш.

Број: 150-14/2013-03
У Нишу, 01.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



На  основу  члана члана  37.  Статута  града  Ниша  (''Службени  лист  Града 
Ниша'', број  88/08) и члана  9 Одлуке о оснивању Установе Дечији центар  Ниш 
("Службени лист Града Ниша", број 14/2010 – пречишћен текст и број 94/2010),

Скупштина   Града  Ниша  на  седници  одржаној __________  2013.  године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

  I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Установе Дечији центар Ниш 
за  2013.  годину,  који  је  донео  Управни  одбор  Установе  на  седници  одржаној 
10.01.2013. године под бројем 15.

 II   Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2013. годину реализоваће 
се  у  складу  са  Финансијским планом ове  Установе за 2013. годину.  
 

III Решење доставити Установи Дечији центар Ниш, Управи за образовање, 
културу,  омладину  и  спорт  и  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне 
самоуправе и јавне набавке.

Број:_____________________
У Нишу, __________ 2013. год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                   Председник

                                                                                     Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Установе Дечији центар Ниш је на основу члана 9 Одлуке о 
оснивању Установе Дечији  центар Ниш на седници одржаној  10.01.2013.  године 
донео  Програм рада Установе Дечији центар Ниш за 2013. годину. 

У Програму су дате уводне напомене о оснивању Установе и  делатности, 
преглед програмских активности у домену васпитно – образовног и рекреативног 
рада са децом и младима узраста од 3 до 19 година.
           Програмом рада предвиђено је осмишљавање слободног времена деце и 
младих кроз колективни и појединачни рад  у различитим секцијама, кроз културно 
– забавне, васпитно – образовне и спортско – рекреативне активности. Планиране 
су  и  пригодне  манифестације  различитог  садржаја  током  целе  године,  које  се 
финансирају  из  сопствених  прихода,  осим  фестивала  "Мајска  песма".  Савет 
фестивала "Мајска песма", кога именује Скупштина града Ниша, донеће  програм 
Фестивала,  као  и  Финансијски  план,  којим  утврђује  изворе  и  висину средстава 
потребних за његову реализацију.
         Програмом рада предвиђена је сарадња са установама и организацијама на 
нивоу Града, као и са установама и организацијама које раде са децом на сличним 
програмским основама у нашој земљи.  

Чланом 12.  став 2.  Одлуке  о  буџету Града Ниша („Службени лист  Града 
Ниша“  број  108/2012)  прописано  је  да  „Надлежни  орган  индиректног  корисника 
доноси  годишњи финансијски  план  у  складу са  законом,  другим  прописом или 
статутом, на који сагласност даје надлежни директни корисник.“

Управа за образовање, културу, омладину и спорт је, као директни корисник 
дала  сагласност  на  Финансијски  план  Установе,  који  је  у  циљу  целовитог 
сагледавања Програма достављен у прилогу.

Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са законом, прописима 
Града и циљевима оснивања Установе,  предлаже се доношење Решења о давању 
сагласности на Програм рада Установе Дечији центар Ниш  за 2013. годину.
     

   По овлашћењу – Начелник
Управе за образовање, културу, 
          омладину и спорт

_________________
   Јелица Велаја



           На основу члана 9 Одлуке о оснивању Установе  Дечији центар Ниш
(,, Службени лист Града Ниша ,, ,бр.14/2010-Пречишћен текст и бр.94/2010) и 
члана 28. Статута Установе Дечији центар Ниш, број 11/56 од 31.01.2011.
Управни одбор на седници одржаној  ____________.године доноси

ПРОГРАМ  РАДА

УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ ЗА

2013. ГОДИНУ

      

Ниш, ЈАНУАР  2013. године



1. Оснивање 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 Дечији 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 тако даље.

Делатност Установе Дечији центар одвија се на следећим локацијама: 
- простор у Чаиру ул. IX. Бригаде број 10
- простор на Булевар Немањића бр. 85 .
- у ОШ. ''Др. Зоран Ђинђић'' у Брзом Броду. 
- у ОШ. ''Краљ Петар I'' у Паси Пољани.

3. Преглед програмских активности Установе

Осмишљавањем  слободног  времена  деце  и  младих  узраста  од  3  до  19 
година кроз васпитно – образовне, културне и рекреативне садржаје Установа 
има значајну  улогу  у  друштву.  То  је  посебно  драгоцено  у  ситуацији  када  је 
породици  све  чешће  тешко  па  и  немогуће  да  контролишу негативне  утицаје 
којима су деца изложена изван куће и школе.

Дечији  центар  негује  традицију  васпитно  –  образовног  рада  као  и 
делатности из области културе дугу 64 године, кроз унапређење стваралачких 
способности  младих и  најмлађих,  уметност,  вештине и  подстицај  различитих 
сфера интересовања и стицања нових знања.

Основни програмски садржај представља окупљање и васпитање деце и 
омладине у њиховом слободном времену, развијањем стваралачких активности 
кроз  забаву,  садржаје  који  не  спутавају  машту,  креативност  и  стваралачку 
енергију и то на начин да се сваком полазнику приступа као појединцу, а не 
стереотипно, већ водећи рачуна о његовим потребама, могућностима, жељама...

Да би овакав рад доживео пуну афирмацију у 2013. години, неопходно је 
да се у Установи интензивира истовремен рад на више паралелних активности: 
даље опремање простора, набавка адекватне опреме за рад, едукација сарадника 
за рад са децом у оној мери у којој то  метеријалне могућности дозвољавају и, 
пре свега, континуирана сарадња са родитељима.

2



Посебно  би  смо  издвојили,  као  изузетно  значајан  пројекат  на  коме 
Установа инсистира задњих година, адаптацију постојеће сале у Чаиру која би 
омогућила квалитетније обављање програмске делатности.  У ту сврху Дечији 
центар ће у 2013. години приступити изради потребне пројектне документације 
у  нади  да  ће  се  у  годинама  које  долазе  створити  потребни  финансијски 
предуслови који би омогућили да се овај посао приведе крају.

Правилно  сагледавајући  чињеницу  да  је  наш  град  постао  много  већи, 
кренули  смо  у  сусрет  деци,  пре  свега  оној  најмлађој  и  отворили  истурена 
одељења на више локација,  водећи рачуна о потребама најмлађих и њихових 
родитеља који често немају довољно времена, а ни могућности да доведу децу у 
Чаир.  Настављајући  ову  активност,  која  је  дала  добре  резултате,  у  наредној 
години  отворићемо,  у  зависности  од  могућности  и  сарадње  са  школама  и 
локалном самоуправом, још једно или два одељења у рубним деловима нишких 
општина.За почетак године планирано је отварање истуреног одељења у О.Ш. 
“Чегар” у Г.О. Пантелеј.

Мада повећан обим посла сам по себи захтева повећање броја сарадника за 
рад са децом, ми се руководимо и идејом да побољшамо кадровску структуру 
оних који раде са нашим полазницима.

Уз  све  наведено,  покушаћемо 2013.  године  да  се  позабавимо и  другим 
садржајима везаним за децу и родитеље, са жељом да анимирамо што већи број 
њих и то кроз организацију нових видова активности. Све ово неће бити могуће 
обезбедити  средствима  предвиђеним  буџетом,  чак  ни  уз  додате  сопствене 
приходе,  тако  да  је  неопходно  константно  ангажовање  на  информисању  и 
анимацији људи добре воље, који би помогли рад Центра и на тај  начин сви 
заједно  омогућили  нашој  деци  да  расту  и  развијају  се  у  окружењу  какво 
заслужују. 

Наравно, деца и запослени у Дечијем центру труде се да свом Граду све 
ово узврате не само обогаћењем културног живота већ и бројним хуманитарним 
активностима, које ће и у 2013. години представљати значајан сегмент рада.
Уједно,  Дечији  центар  ће  наставити  са  праксом  да  омогућава  бесплатно 
похађање секција свој деци која су у статусу било какве социјалне потребе, као и 
трећем детету, дуплим близанцима, деци из избеглих и расељених породица, а 
предвиђени су и попусти за различите категорије, јер нам је циљ да што већи 
број њих прође кроз наше секције и програме. 

Да би смо обезбедили избалансиран рад свих секција и адекватну пажњу 
јавности преко константних медијских промоција и праћења рада Установе, у 
2013. години посебно ћемо се посветити сектору маркетинга. 
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4. Планиране манифестације

Програм  рада  за  2013  годину  заснива  се  на  активностима  и 
манифестацијама које су реализоване у 2012 години укључујући и нове садржаје 
за  које  сматрамо да  ћемо изнаћи могућности у организационом,  просторном, 
кадровском и финансијском смислу.

Жеља  нам  је  да  свака  недеља  буде  испуњена  садржајима  у  простору 
Дечијег  центра  ,  који  ће  се  огледати  пре  свега  у  презентацији  активности 
полазника секција, такмичењима, приредбама различитог карактера и слично.

          Јануар

- Божићни шаховски турнир
- Програм за време зимског распуста ''Зимске чаролије'':

• Бесплатне радионице:

                                      “ Кућица за промрзлу птицу”
                                       “Зачарани замак – Констатинова тврђава”
                                       “Северни пол и најчудесније пахуљице”
                                       “Моја најдража лутка”
                                       “Земља пре времена”

- Обележавање Дана Светог Саве,  
- Концерт полазника музичких секција

                    - Позоришна представа

Фебруар

- Дан Установе - Свети Симеон Мироточиви - Слава Дечијег 
  центра
- Шаховско вече  ( ТРИБИНА )

Март

- ''Чувај маму да ти дуже траје'' (програм  поводом 8. Марта)
-  Екипно првенство Ниша у шаху
-  Дан пролећа 
- ''Сусретања'' – програм деце литерарних стваралаца
- Позоришна представа малог позоришта (играоница)
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Април

- Маскенбал - традиционална пролећна ''Априлијада''
- Обележавање Светског дана књиге
- Научно-техничка достигнућа младих-смотра
- Сусрет са песником за децу
- Концерт класичне музике
- Ускршње чаролије

Maj

- Спортски дан 
- У сусрет Мајској песми – програм музичке секције
- Изложба ликовних радова
- Фестивал ''Мајска песма''

Јун

- Слава Цара Константина и царице Јелене
- Завршни програми свих секција

Јул и Август

- 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. 

Како на територији Града не постоји манифестација која може да се мери 
дужином  трајања,  бројем  посетилаца,  врстом  програма  или  специфичношћу 
посетилаца,  мислимо да је треба подићи на виши ниво, како би ушла у круг 
манифестација  које  представљају  део  културног  миљеа  Ниша,  што  смо 
наглашавали и у програмима рада Установе за 2012., 2011., 2010., 2009.,...

Септембар

- Упис нових чланова – Отворена врата
- Сусрет са песником
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Окотобар

- Дечија недеља – У току ове недеље деца Дечијег центра свакога 
дана биће домаћини деци из  сродних установа и  заједнички ће  организовати 
ликовне и музичке радионице, спортска такмичења и завршну приредбу.

- Дани цвећа 
- Кадетско првенство Ниша у шаху
- ''Сусретања'' – програм деце литерарних стваралаца
- Позоришна премијера

Новембар

- Кадетско првенство у шаху
- ''Сусретања'' – програм деце литерарних стваралаца
- Дани Душка Радовића

Децембар

- Регионално првенство у шаху
- Дан  УНИЦЕФ-а
- Концерти полазника Дечијег центра
- Новогодишњи програм

Поред ових програма биће организована различита гостовања,  а Дечији 
центар биће учесник свих градских манифестација на које  буде позван. такође 
ће бити организовани различити програми хуманитарног карактера,  учешће у 
радио  и  ТВ програмима,  а  током свих  већих  манифестација  организоваће  се 
дружење деце учесника.

Напомена:  Манифестације  Дечјег  центра  се  финансирају  из  сопствених 
извора односно прихода од чланарина и др., осим фестивала ''Мајска песма'', за 
који је, сходно средствима предвиђеним за њено одржавање, планирана једна од 
најскромнијих али и најмасовнијих, уз максимално залагање да одржи квалитет 
какав је имала претходних 38 година.

Овогодишња ”Мајска песма” 39-та по реду, биће посвећена прослави 1700 
година  од  доношења  Миланског  едикта.  Биће  расписан  конкурс  за  ученике 
нишких  школа  за  идејно  решење  признања  и  мајице  за  учеснике,  које  ће 
представљати  лик  цара  Константина  из  дечачког  доба,  а  ревијални  део 
фестивала и пратеће манифестације такође ће бити посвећене овом значајном 
јубилеју.
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Да  би  манифестације  и  остале  активности  биле  далеко  квалитетније, 
потребно је благовремнено и са Управом за образовање културу  омладину и 
спорт  и  Управом за финансије размотрити могућности већег учешћа буџета у 
финансирању  трошкова  рада  Дечјег  центра,  када  су  манифестације  и 
организоване масовне акције у питању. 

Имајући у виду да неке од манифестација превазилазе сам Дечји центар, 
пошто  су  то  догађаји  градског  или  регионалног  карактера,  потребно  је  за 
одређене  послове  и  трошкове  увећати  износ  средстава  за  реализацију  истих, 
односно благовремено их сврстати у финансијске  планове

У интересу свих нас је да неке заиста што пре постану манифестације од 
значаја за град, па и постану заштитни знак града.

У делу финансијске подршке од стране Града треба сагледати пре свега:
- Летњи програм
-  Организација  премијере  Дечије  драмске  секције  –  поред  мањих 

програма које остварују током године, Дечије позориште има обавезу али 
и захтеве за обезбеђење средстава за остварење једне праве представе у 
трајању од сат  до сат  и по.  За  такву  представу  су  неопходни костими, 
средства за сцену, гостовања и др. 

- Божићни шаховски турнир (организује се на нивоу целе Србије и 
до сада је одржано 16. турнира)

У Програму рада за 2013. годину Дечији центар није навео организовање 
''Радовићевог Венца'', литерарног конкурса за децу која било где у свету пишу на 
српском језику, као и Фестивал фолклора ''Златно јелече'' на коме су претходних 
година  учешће  узели  бројни  ансамбли  из  земље  и  иностранства.  Свесни 
финансијске  ситуације  која  нам не  дозвољава  планирање  овако  амбициозних 
програма,  од  њих  ипак  нећемо  одустати  и  тражићемо  алтернативне  изворе 
финансирања, у нади да постоје појединци и институције који ће нам, ценећи 
значај неговања наше традиције и језика, помоћи да их ипак организујемо.

5. Рад секција

 Предшколски програми ( играонице )

У оквиру ових програма ради ''класична''  играоница, спортска,  музичка, 
ликовна и енглеско забавиште.

• играоница  -  место  где  деца  стичу  сазнања  о  говору,  понашању, 

околини  и  односима  у  њој.  Функционисање  по  принципу 
''креативних радионица'', кроз игру, музику, шетње, излете, обилазак 
културни-историјских споменика,  ТВ и радио станица,  општина и 
др..
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• спортска  играоница  -  рад  на  корекцији  хода,  правилно  држање 

тела,  координација  покрета,  вештине  скакања,  хватања,  бацања, 
гађања, уз помоћ  реквизита (струњаче, чуњеви, лопте, обручи), као 
и  уз  помоћ  стручних  сарадника-професора  физичког  васпитања. 
Кроз игру се остварује процес социјализације, као и колективни дух 
који је веома битан за правилно формирање личности.

• музичка  играоница  - увод  у  музичко  образовање,  развијање 

склоност и осећаја за ритам, истраживање музичког духа детета и 
евентуално  проналажење  талента.  Упознавање  са  музичким 
инструментима-клавиром,  хармоником,  гитаром,  бубњевима...,  и 
испробавање њиховог рада су такође део рада ове секције. За оне са 
више интересовања за ове активности, биће оформљен  Дечји хор 
који  ће  припремати  дечије  песме  с  којима  ће  наступати  на 
манифестацијама Установе.

• ликовна  играоница  -  упознавање  различитих  материјала,  мешање 

боја, светло и сенке, цртање и сликање на керамици, стаклу и другим 
несвакидашњим  материјалима,  мртва  природа,  модели,  визирање, 
перспектива,  и  још много  тога  научиће  деца  у  раду  са  стручним 
тимом ликовне секције. Радови ће бити приказивани на интернету 
али  и  на  изложбама  које  ће  пратити  веће  манифестације  Дечјег 
центра.

• енглеско  забавиште  –  трочасовни  боравак  деце  у  забавишту 

омогућиће им да, пре свега кроз игру, на најлепши начин усвоје прве 
речи страних језика.

Играонице  су  у  Дечијем центру  организоване  два,  три пута  недељно и 
свакодневно, у трајању од два до четири ипо сата, пре и поподне, у зависности 
интересовања  и  потреба  деце  и  њихових  родитеља.За  ове  програме  у  2013. 
години,  почеће  са  радом и играоница  у  О.Ш.  “Чегар” и  додатни простор  на 
Булевару Немањића за спортску играоницу.

 Литерарни клуб ''Душко Радовић'' 

Клуб ће  се  бавити  подстицањем и неговањем  литерарног  стваралаштва 
деце, неговањем говорне и писане културе језика и њиховом презентацијом и 
афирмацијом у јавности.

У оквиру активности клуба предвиђена је промоција књига, учествовање 
на конкурсима и такмичењима, објављиваље најбољих радова у часописима и 
организовање гостовања познатих писаца и песника за децу.
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Клуб је домаћин сусрета младих литерарних стваралаца нишких основних 
школа под називом ''Сусретања''.

 Новинарска  радионица

Новинарска радионица настала је у оквиру литерараног клуба.У оквиру 
ове секције биће припремани текстови, који ће се објављивати на интернету, а 
њени  чланови  водиће  програма  које  организује  Установа.  Планирана  је 
промоција најактивнијих чланова на нишким медијима, а гости радионица биће 
новинари и водитељи. 

 Дечије и омладинско позориште 

Дечије  позориште ће организовати  рад деце узраста  од 7  до 12 година 
(млађа група) и од 12 до 18 година (старија група). У оквиру рада ове секције, 
неговаће се драмско стваралаштво, рад на текстовима и драматизацији, развој и 
правилност  говора,  стилске  вежбе,  пантомима,  а  уз  то  ће  се  и  подстицати 
изражајност и осећајност, вежбе концентрације и релаксације, сценски покрет, 
играње класичних, народних и модерних игара, увежбавање певања и играња, 
савлађивање великих сценских целина (представа, игроказ, мјузикл, академија) и 
реализоваће се рад на припремању полугодишње и годишње представе у складу 
са  узрастом  полазника.  Позориште  ће  своје  представе  изводити  на  сцени  у 
Дечијем центру, али и на другим сценама у граду, будући да је ансамбл током 
претходних година успесима које је постигао и доказаним квалитетом показао да 
заслужује праву бину, коју Дечији центар нема.

Планирана су гостовања на фестивалима, као и гостовања широм Србије. 

 Школа клавира

У свом раду обухвата полазнике:

• предшколског узраста,  пре  свега  у  циљу развијања љубави према 

музици, ритму и слуху,

• школског узраста.

Рад се изводи по програму Ниже музичке школе.

 Школа хармонике

Школа има за циљ савладавање технике свирања, а након тога солистичке 
и наступе у оркестру хармоника. Ова школа ради по програму ниже музичке 
школе. У 2010-тој години захваљујући донацији добила је један инструмент али 
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је  неопходна  набавка  нових  хармоника,  пре  свега  како  би  се  поред  наставе 
омогућила и квалитетнија програмска делатност.

 Школа синтисајзера

Савремена  кретања  у  области  музике  допринела  су  све  већем 
интересовању за свирање на овом инструменту, тако да је, од скромних почетака 
у оквиру школе хармонике,  сада прерасла у самосталну, са све већим бројем 
полазника, чему је допринела и набавка нових и квалитетнијих инструмената.
 

 Школа гитаре

Окупља полазнике школског узраста и радиће по програму ниже музичке 
школе. Врло је атрактивна и стандардно има максималан број полазника. Спада 
у секције чија је програмска активност богата и врло запажена.

У оквиру ове секције ради и школа рок гитаре,  по програмима који су 
прилагођени интересовањима и могућностима сваког полазника понаособ. Њен 
саставни део је и рок састав.

 Школа соло певања

Рад ће се заснивати пре свега на савладавању техничких вежби које су 
основ за правилну поставку гласа, а избор програма вршиће се према узрасту 
деце и њиховим могућностима.

Ова секција представља главног носиоца фестивала Мајска песма, сталне 
Градске манифестације, али и свих других музичких програма.

 Школа виолине

Усвом раду  обухвата  полазнике предшколског и  школског  узраста,  пре 
свега у циљу развијања љубави према музици, као и слуха и ритма. Ради 
по програму ниже музичке школе  

  Солфеђо

Певање  по  нотама  и  музичка  теорија  допуна  су  инструменталном 
усавршавању  и  потпуном  музичком  образовању.  Часови  ће  се  одржавати  по 
програму ниже музичке школе. Настава ће се изводити индивидуално, што није 
уобичајена пракса али је гаранција још већег квалитета.
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 Дечији оркестар

У  2012. години инсистираће се на заједничком раду чланова различитих 
музичких секција, што ће не само обогатити програмску активност Установе, 
већ  ће  деци  омогућити  да  у  заједничком  музицирању  са  својим  вршњацима 
стекну нова искуства и сигурност.  Оркестар ће наступати у оквиру музичких 
програма које ће организовати Дечији центар.

 Мали хор

Деца узраста од 3 до 6 година биће окупљена у оквиру хора на чијем ће 
репертоару бити песме за децу, адекватно приређене за наступе предвиђене у 
оквиру програмских активности Установе. Ипак, пре било каквих наступа, мали 
хор има за циљ да код деце негује и развија радост заједничког музицирања и да 
онима  код  којих  се  примети  посебна  способност,  омогући  даље  развијање 
талента у оквиру неке од музичких секција.

 Ритмичка гимнастика

Ова секција,  која  окупља највећи број  полазника,  показује  неопходност 
оваквог вида активности за нашу децу, која већи део времена проводе седећи. 
Правилно  изражавање  кроз  покрет,  ход  и  игру,  као  и  увођење  реквизита 
(чуњеви, лопте, траке, обручи) омогућава веома атрактивне јавне наступе, који 
привлаче велику пажњу.

Рад  се  одвија  по различитим старосним групама,  а  обухваћена  су  деца 
узраста од 4 до 12 година.

 Ликовни атеље 

Рад у ликовном атељеу одвијаће се кроз три целине: цртање и сликање, 
ткање и вајање, а у оквиру свог рада реализоваће и програме и изложбе којима 
ће се обогатити културна збивања у граду.

Ови садржаји ће бити реализовани  са децом предшколског и школског 
узраста. По посебном програму биће реализоване активности на припремама за 
полагање  пријемних  испита  за  Уметничку  школу  и  Факултет  примењених 
уметности, Факултет ликовних уметности и Архитектуру.
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Групе ће бити формиране на основу узраста деце и то на следећи начин:

• Предшколски  узраст  од  4  до  7  година,  упознавање  са  основним 

ликовним принципима: композиција, мешање боја, светло и сенке, а 
све то кроз цртање сликање и моделовање;

• Нижи школски узратс  од 7 до 10 година,  упознавање различитих 

материјала,  сликање  на  керамици,  стаклу,  текстилу,  цртање  и 
сликање;

• Виши школски  узраст  од  11  до  15  година,  цртање  и  сликање по 

моделу, мртва природа, упознавање са перспективом и материјалом 
(тврдо, меко), светло, сенка, и ток линије;

• Група  која  се  припрема  за  упис  у  Уметничку  школу-цртање  по 

моделу, сликање мртве природе, и моделовање;

• Група која се припрема за архитектуру - посебна пажња се посвећује 

раду на квалитету цртежа (визирање, перспектива, однос површина 
и светло-сенка).

У  оквиру  атељеа  полазници  ће  радити  и  на  осмишљавању  и  изради 
сценографије за различите програме Дечијег центра.

 Моделарска секција 

У оквиру ове секције најзаступљенија је бродомоделарска радионица.
Бродомоделарска  радионица  бавиће  се  обуком  полазника  у  градњи 

основних и такмичарских модела.  У свом раду користиће најновија техничка 
достигнућа и модерне материјале,  и употребљаваће специјалне алате  како би 
ученици-такмичари успели да изгарде врло сложене моделе бродова и чамаца, те 
да се као такви појаве као успешни такмичари на регионалним и републичким 
такмичењима.

У оквиру ове радионице, полазници ће радити на програму под називом 
''TEIFOC'', који  подразумева еколошки  потпуно  природне  материјале  и  на 
посебни начин развија креативност код деце.

Поред  бродомоделарства,  увешће  се  такође  и  рад  са  полазницима  у 
секцијама аутомоделарство и ракетно моделарство, као и рад (пројектовање) на 
рачунару. 

Тенденција  да  се  у  рад  моделарске  секције  укључе  полазници  млађег 
узраста, уз примену за њих адекватних материјала.
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 Школа страних језика 

Настава енглеског језика ће се организовати према Лонгман програмима 
али  и  по,  програму  OXFORD центра  (због  полагања  и  добијања  диплома 
наведене куће),  а такође и према програму за основну школу. Група ће бити 
формирана према предходном знању и узрасту полазника, са завршеним јавним 
наступом.  Због  великог  интересовања  рад  школе  проширен  је  на  немачки  и 
француски језик.

Намера  нам је  да  школа  страних  језика  буде  једна  од  водећих секција 
Дечјег  центра,  те  је  стога  неопходно  опремити  учионице  најмодернијом 
техником за учење страних језика. Енглески језик уведен је у све предшколске 
групе у Дечијем центру, постоји и енглеско забавиште.
 

 Школа рачунара 

Кроз ову школу ученици основних  школа ће упознати основне појмове и 
принципе  рада  персоналних  рачунара,  као  и  програма  из  новије  генерације 
софтверских пакета.

Посебно  ће  се  пажња  посветити  школовању  и  образовању  деце 
предшколског узраста са програмима из области информатике и рачунарства на 
нивоу  који је том узрасту прихватљив, као и уз примену литературе и средстава 
која  се  данас  користе  у  свету,  а  која  су  верификована  од  стручних  људи  и 
професионалних кућа.

Наравно, за све софтверске програме потребно је обезбедити одговарајући 
лиценцирани софтвер за нормално функционисање школе рачунара.

 Школа шаха 

У  сарадњи  са  основним  школама  и  специјализованим  шаховским 
организацијама и институцијама, развијаће љубав према шаху, учиће децу да 
играју и организоваће појединачна и школска такмичења, симултатанке, као и 
предавања  и  теме  на  ову  тему.  Ова  секција  домаћин  је  традиционалног 
Божићног шаховског турнира, јединственог у Србији. Ради већ 51 година и једна 
је од најстаријих у Дечијем центру.
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6. Остале активности

• Трибине и сусрети

Планира се организовање предавања, трибина и сусрета са темама  
из различитих области и рада, уз гостовање стручњака.

• Психолошко саветовалиште

Осмишљено је, пре свега, као помоћ у прилагођавању најмлађих 
полазника  Дечијег центра. Своју неопходност показало је и 
захваљујући томе што у Дечији центар све чешће бивају упућена 
деца са неким од развојних и говорних проблема или потешкоћа. У 
оквиру саветовалишта ради школа за родитеље. 

• Радионице

Поред секција које раде током целе школске године, биће 
организоване радионице у трајању од једног до три месеца, у 
зависности од области.

7. Сарадња са другим установама и организацијама

Дечији  центар  Ниш  ће  у  2013.  години  тежити  остварењу  сарадње  са 
организацијама  и  установама  која  се  баве  васпитно-образовним  и  културним 
делатностима,  пре  свега  ради  размене  искустава  и  унапређења  програмских 
садржаја.

8. Реализација програма кроз посебне пројекте

Дечији центар Ниш ће у 2013. години кроз посебне пројекте радити на 
осмишљавању  и  презентацији  стваралачких  способности  деце  која  спадају  у 
различите  групе са  посебним потребама и интерсовањима и  тако још једном 
показати и едукативну и хуманитарни компоненту своје делатности. 
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9. Приоритети

Приоритети  Установе  у  2013.  години  су:  обезбеђивање  средстава  за 
адекватно  функционисање,  проширење  просторних  капацитета, медијска 
промоција и сарадња са другим градским установама.

Обзиром да за већину наших активности није потребан велики простор, 
могуће је организовати рад у свим деловима Града,  што нас чини доступним 
свима.  Имамо  могућност  да  своје  програме  скоро  тренутно  прилагодимо 
потребама које се јављају током године.
У 2013.години тежићемо ка томе да што већи број деце и програма представимо 
и  ван  нашег  града.  Уту  сврху,  као  и  ради  побољшања  свакодневног  рада 
неопходно нам је возило, обзиром да је Дечији центар можда и једина Установа, 
која нема возило.

Комплетна  ситуација  у  друштву  (све  већа  изложеност  деце  и  младих  дроги, 
алкохолу и сл.), недовољна физичка активност, као и све чешћа немогућност да 
им  се  у  оквиру  породице  посвети  довољно  времена,  намећу  потребу  да  се 
слободно време деце и младих организује на квалитетнији начин.

Циљ  Установе  је  да  увођењем  нових  секција  и  програма  на  основу 
интересовања  деце,  комлекснијом  програмском  делатношћу  омасовљењем 
полазника, оснивањем истурених одељења, опремањем просторија савременим 
наставним средствима и,  пре свега,  радом кроз игру и забаву, Дечији центар 
буде најлепше место за одрастање. 

                                                                  

         

                                  УСТАНОВА 
    ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ

____________________________________________
 Емилија Антић Обреновић, председница Управног одбора
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТСКИХ  И СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА 2013.ГОДИНУ 960
ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ УСТАНОВА ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
                                     
Број
Позиц.

Економ
Класиф.

                       О   П   И  С Средства
буџета

Средства  из 
остал.извора

УКУПНО

   1    2                                3             4           5           6
141 411 Плате и додаци запослених      27.275.000            1.500.000 28.775.000

4111 -Плате и додаци запослених 27.275.000                  1.500.000 28.775.000
/

142 412 Социјална даприноси на терет послодавца        4.883.000               268.000 5.151.000
4121 -Доприноси за пензијско и инвалидско осиг. 3.000.000               165.000 3.165.000
4122 -Доприноси за здравстввено осигурање 1.678.000                 92.000 1.770.000
4123 -Доприноси за незапосленост 205.000                 11.000 216.000

143 413
4131

Накнаде у натури
- Накнаде у натури

          900.000
900.000 

100.000
100.000

1.000.000
1.000.000

144 414 Социјална давања запосленима           264.000 1.000.000 1.264.000
4141 Исплата  накнада  за  време  одсуствовања  с 

посла на терет фондова / 1.000.000 1.000.000
4143 Отпремнине и помоћ 264.000 / 264.000

145 421 Стални трошкови         2.688.000 180.000          2.868.000
4211 -Трошкови плат.промета и банк.услуга 150.000 80.000 230.000
4212 -Енергетске услуге 2.018.000 / 2.018.000
4213 -Комуналне услуге 120.000 /             120.000
4214 -Услуге комуникација 300.000 100.000 400.000
4215 -Трошкови осигурања 100.000 /             100.000

146 422 Трошкови путовања / 100.000 100.000
4221 -Трошкови службених путовања у земљи /               100.000 100.000

147 423 Услуге по уговору /            1.000.000 1.000.000
4232 -Компијутерске услуге / 200.000 200.000
4234 -Услуге информисања
4235 -Стручне услуге / 700.000 700.000
4237 -Репрезентација / 100.000 100.000

148 424 Специјализиване услуге            660.000 440.000 1.100.000
Ова апропијација намењена је за:

4243 Медицинске услуге                                   
4249 Фестивал дечје музике „Мајска песма 2011“ 660.000          440.000 1.100.000

149 425 Текуће поправке и одржавање            452.000 100.000 552.000
4251 -Текуће попр. и одржавање зграда и објек. 352.000               / 352.000
4252 -Текуће поправке и одржавање опреме 100.000 100.000             200.000

150 426 Материјал            500.000 200.000 700.000
4261 -Административни материјал  150.000              / 150.000
4263 -Материјал за обр.и усавр.запослених 100.000 / 100.000
4264 -Материјал за саобраћај 150.000 150.000
4266 -Материјал за образ,културу и спорт 150.000 150.000
4268 -Материјал за одржав.хигијене и угоститељ. 50.000                 50.000 100.000
4269 -Материјал за посебне намене 50.000                 50.000

151 482 Порез,обав. таксеи казне наметнуте од једно          100.000               700.000 800.000
4821
4822
4823

- Остали порези
-Обавезне таксе
-Новчане казне

/
/

            100.000 
        

              700.000
/
/

700.000
/

           100.000

152 483 Нпвчане казне и пенали по решењу судова 2.300.000 / 2.300.000
4831 -Новчане каѕне и пенали по решењу судова 2.300.000 / 2.300.000

153 512 Машине и опрема 500.000 /             500.000
5126 Опрема за образовање

154 523 Залиха робе за даљу продају /               600.000             600.000
              УКУПНО:         40.522.000            6.188.000        46.710.000

Ниш, 10.01.2013.
                                                                         

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
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                                                                                                                                                ЕМИЛИЈА АНТИЋ - ОБРЕНОВИЋ 
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