
 
 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 27.03.2013. године, доноси 
                         
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I   Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе 
Дечији центар Ниш за 2012. годину 

 
II   Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечији 

центар Ниш за 2012. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша 
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 

 III  За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређујe се Александра Давинић, директор Установе Дечији центар 
Ниш. 
 
 
Број: 446-20/2013-03 
Датум: 27.03.2013. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
           
 
 На основу члана 16 и 37 Статута града Ниша, ("Службени лист 
Града Ниша", број 88/08)  
 Скупштина Града Ниша на седници  одржаној  __________ 2013. 
године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе  Дечији центар Ниш за 
2012. годину број 11-04 од 11.03.2013. године, који   је усвојио Управни 
одбор Установе  Одлуком брoj 11-05 на седници одржаној дана  
11.03.2013. године. 
 
  II Решење доставити Установи Дечији центар Ниш, Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт и Управи за финансије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

                   Председник 
 
                           Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 
 
  Управни одбор Установе Дечији центар Ниш на седници одржаној 
дана 11.03.2013. године Oдлуком број 11-05 усвојио је Извештај о раду 
Установе Дечији центар Ниш за 2012. годину број 11-04 од 11.03.2013. 
године и доставио га оснивачу. 
 Извештај садржи и показатеље о финансијском пословању, а 
пословање Установе у 2012. години  одвијало се  према програму рада за 
2012. годину.  
 Имајући у виду да је  Извештај о раду Установе Дечији центар Ниш 
за 2012. годину  сачињен у складу са законом и прописима Града и 
циљевима оснивања Установе, предлаже се доношење Решења као у 
диспозитиву. 
 
 
 
 
 
         Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
                    НАЧЕЛНИК 
                                                           
                  Јелица Велаја 





    

 
         

 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ   

 

О  РАДУ  УСТАНОВЕ 

ДЕЧИЈИ  ЦЕНТАР 

ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ниш, март 2013. године 
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1. Оснивање Установе  
 

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

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

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

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

мења и гласи Установа Дечији центар Ниш,(Сл. Лист Града Ниша број 94/2010). 

Седиште Установе је у Нишу ул. IX. Бригаде број 10. 

 
 

2. Делатност Установе Дечији центар Ниш 
 

 Основна делатност Установе је остало образовање (8559). 

 Своје програмске активности Установа остварује кроз различите облике 

окупљања деце и омладине, као и организацијом манифестација, концерата, 

трибина, такмичења, сусрета, саветовања и тако даље. 

 Делатност Установе Дечији центар одвија се на следећим локацијама:  

- простор у Чаиру ул. IX. Бригаде број 10 

- простор на Булевару Немањића бр. 85  

- у ОШ. ''Др Зоран Ђинђић'' у Брзом Броду 

- у ОШ. ''Краљ Петар Први'' у Паси Пољани 

 Оснивач Скупштина Града Ниша именује директора Установе, Управни и 

Надзорни одбор. 

 
У Установи је запослено 53 радника. Квалификациона структура је следећа: 
  I и II степен   -3 запослена  
    III   степен    -1 запослен 
    IV   степен  -17 запослена 
     VI  степен   - 5 запослена 
   VII  степен   - 27 запослена 
 
Постављено лице – директор Установе не финансира се из буџета. 
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3. Рад секција Установе Дечији центар Ниш 

  
Дечији центар Ниш има за циљ осмишљавање слободног времена деце и 

омладине (од 3 до 19 год.) кроз културно-забавне, васпитно-образовне и спортско 

рекреативне активности. Наш основни програмски курс је окупљање, васпитање и 

образовање младих у њиховом слободном времену, уз програме и методе рада, 

који су, пре свега, забавни и осмишљени тако да подстичу машту, креативност и 

стваралачку енергију. 

У оквиру Дечијег центра радиле су  следеће секције: 
 

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

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

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

Нижој музичкој школи.   

Ова секција база је организације фестивала ''Мајска песма'' који је ове године 

одржан по 38 пут. Дечији центар био је носилац комплетне организације и 

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

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

 
- Фолклор: Фолклорна секција је у 2012. год.  радила у сарадњи са 

Фолклорним ансамблом ''Оро''. Фолклорна секција је на најлепши начин 

представила богатство нашег народног стваралаштва. 

    

- Школа страних језика: енглески, француски и немачки:  Школа страних 

језика стандардно низ година има завидан број полазника. Значајно је напоменути 

да сарадници за страни језик своја знања и умећа користе и у играоницама Дечијег 

центра Ниш, осмишљавајући програмске садржаје рада играоница. 

 
- Ликовна радионица: Ликовна радионица има један број полазника у 

континуитету већи број година. Редовно се чланови ликовне секције јављају на 

домаће и међународне конкурсе који су везани за ликовно стваралаштво.  
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У току године полазници ове секције реализују већи број изложби, а 

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

  
- Моделарство: У оквиру моделарске секције се, поред стандардних 

материјала користи и ТЕИФОК  програм, који омогућава креативно изражавање уз  

потпуно еколошки природне материјале. У протеклој години део програма 

моделарске секције почео је да се примењује и у оквиру играоница, са циљем да се 

развију мануелне способности и креативност најмлађих. Као посебан програм 

отпочело се и са припремом за радионицу за оригами, а увођењем рачунара у 

наставу она је значајно осавремењена. 

 
- Дечје и омладинско позориште:  Дечије позориште у свом саставу има две 

групе полазника. Једна је основношколског узраста,  а у другој групи су ученици 

средњих школа нашег Града. 

Чланови ове секције били су учесници бројних програма и манифестација. 

 

- Шах:  У оквиру ове секције организован је велики број турнира, на којима 

су полазници освојили бројна признања. Шаховска секција у Дечијем центру 

постоји већ 52 године и домаћин је Божићног шаховског турнира, који већ 17 

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

секција остварује тесну сарадњу са Градским шаховским савезом. 

 

- Ритмичко спортска гимнастика: 

  У 2012 години набављени су неки од неопходних реквизита, мада сала у 

Чаиру захтева још улагања (обнова паркета и нове струњаче). За кратко време 

уписан је велики број полазника од 4 до 12 година, што још једном показује да смо 

увођењем ритмичко-спортске гимнастике на најбољи начин одговорили потребама 

наше деце. Поред развијања слуха и ритма и грациозности и лепоте покрета, ради 

се и на превенцији развојних проблема код деце. 
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- Литерарни клуб ''Душко Радовић'': Ова секција је током 2012 године 

окупљала ученике основних школа са градског и сеоског подручја кроз програме 

под називом ''Сусретања''.  

 
- Играоница: Ово су предшколски програми за децу од 3 до 6 година. 

Организују се у различитим терминима и трајању, прилагођавајући се на тај начин 

потребама деце и захтевима родитеља. У оквиру играоница раде: спортска, 

музичка, класична, ликовна, енглеско забавиште и рачунарска играоница. Велико 

интересовање и ширење града наметнуло је потребу за додатним локацијама, тако 

да наше играонице раде у Чаиру, на Булевару Немањића , Брзом Броду, у Паси 

Пољани. 

 Да се са децом овог узраста у нашој Установи заиста ради на посебан начин 

показује и све чешће упућивање малишана са одређеним проблемима у развоју од 

стране стручних служби Дома Здравља и Завода за ментално здравље. 

Задовољство нам је што велики део ових проблема успешно, наравно у сарадњи с 

родитељима, превазилазимо.  

 

- Рачунарска секција: Кроз ову школу деца су упознала основне појмове и 

принципе рада рачунара, на начин прилагођен њиховом узрасту. Набавка нових и 

модерних средстава за рад основни је предуслов за нормално функционисање ове 

секције. 

 
- Психолошко саветовалиште:  У оквиру саветовалишта организован је већи 

број трибина и предавања, као и радионица за децу и младе са посебним 

потребама. 

 
        - Секција за женски фудбал: Радила је по принципу радионице, окупљајући 
девојчице млађег основношколског узраста, са циљем да развије физичке 
способности и дух заједништва и са жељом да покаже како фудбал није ”мушка 
игра. “ Недостатак средстава онемогућио је да ”Школа женског фудбала ” 
прерасте у сталну активност Дечијег центр. Коришћени су просторни капацитети 
Дечијег центра и Спортског центра Чаир.   
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    - Летња школа глуме ”Аћим”:  Током летњег распуста радила је летња школа 
глуме, намењена деци од 5-8 година. Као резултат овог рада, настала је представа 
 ”Пепељуга ” 
 
 4. Програми и манифестације 
 
 
 У 2012.години Дечији центар је одржао следеће програме: 

 

Ј А Н У А Р 

*Божићни шаховски турнир 

*Програм за време зимског распуста ”Зимске чаролије”  

-бесплатна школа фотографије 

-концерти младих нишких рок – састава 

-ликовна радионица- осликавање ентеријера Дечијег центра 

*Обележавање Св.Саве 

 

Ф Е Б Р У А Р 

*Св.Симеон Мироточиви – Дан Установе 

 

М А Р Т 

*Турнир у шаху 

*Програми поводом 8. Марта 

*Изложба дечијих радова од рециклираних материјала у сарадњи са удружењем 

”Протекта” 

*”Француски дани” – позоришне представе (програм у сарадњи са Француским 

институтом) 

 

 



 7

А П Р И Л 

*Светски дан књиге ” (програм у Скупштини града) 

*”Априлијада” – програм у извођењу полазника играонице 

*Ликовни конкурс ( полазник Дечијег центра освојио је награду за стрип) 

*”Ускршње чаролије”  

*Програм у сарадњи са Удружењем пчелара ” Сува планина” 

*Такмичење рецитатора 

*Учешће на смотри научно-техничких достигнућа младих. 

 

М А Ј 

*Програм у сарадњи са ”Купина-филмом” 

*Маскенбал за децу предшколског узраста 

*Ретроспектива Фестивала ” Мајска песма” на платоу у центру града 

*38. Фестивал композиција за децу ” Мајска песма” у сали Дома војске. 

 

Ј У Н 

*Гостовање деце из Бугарске и деце бугарске националне мањине из овог дела 

Србије –заједничке радионице и програм. 

*”Очистимо Србију” 

*Позоришна представа у извођењу Омладинског позоришта 

*Музичко вече (концерт полазника музичких секција) 

*Јавни часови (завршни програми) полазника 

*Светски дан музике (програм на Летњој позорници) 
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Ј У Л – А В Г У С Т  

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

одвијају се програми различитог садржаја: музички, ликовни, 

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

децу, омогући им да се друже, креативно изразе и на квалитетан начин проведу 

слободно време. Награде за учеснике обезбеђују се уз помоћ донатора. У току 

два месеца одржи се просечно око 35 дана програма. 

26. и 27.08. одржан је у парку Светог Саве промотивни програм – презентација 

рада Дечијег центра. 

 

С Е П Т Е М Б А Р 

* ” Отворена врата” – тродневни наступи деце из различитих секција (промоција 

ради уписа) 

 

О К Т О Б А Р 

         *Дечија недеља  

 ” Како раде медији” – посета деце Нишкој телевизији 

 ” Пепељуга” – представа у извођењу полазника летње школе глуме у 

Дечијем центру 

 ” Здрава храна ” – радионице за најмлађе. Лекари и нутриционисти 

Института за јавно здравље одржали су деци и родитељима предавање на 

тему здраве исхране. 

 Гост – песник Срђан Сиђа Живковић 

 Гостовање учесника  ”Мајска песма ” на програму ” Радост Европе” у 

Светосавском дому. 

*” Kids fest ” у ”Вилином граду ” 
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 Програм на свечаном отварању 

-ликовна радионица 

-глумачка радионица 

-креативна радионица 

-бродомоделарска радионица 

 

Н О В Е М Б А Р 

*”Деца Ниша угроженим Нишлијама, ”хуманитарни програм у Светосавском дому 

    

Д Е Ц Е М Б А Р 

-01. и 02.12. – Кадетско првенство Ниша у шаху 

-11. и 12.12. – Велики зимски маскенбал поводом Дана УНИЦЕФ-а 

* Гостовање луткарске представе Оливере Додић 

* Фестивал предшколске песме ” Златна пчелица” Дечији центар бесплатно је за 

ПУ ”Пчелица ” урадио све послове везане за уметничко руковођење, снимање у 

студију Дечијег центра и продукцију овог фестивала. 

 

-од 21.-30.12.- Новогодишња представа ”Како излечити ирваса Петронија ” 

                        / укупно одигране 24 представе / 

 

Поред наведених програма, Дечији центар имао је бројне наступе на медијима, а 

такође је пружио помоћ у организацији других програма  

/ нпр. ” Зимски маратон, ” програми Црвеног крста итд. / 
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5.Финансијски извештај за 2012. годину 
 

            у ооо дин.  
 

ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА 
Укупно 

 
 

40.610. 

Буџет 
 
 

32.741. 

Остали 
извори 

средстава 
 7.869. 

Приходи од продаје добара и 
услуга 

 
4.190. 

 
- 

 
4.190. 

Текући добровољни трансвери 
од  физичких и правних лица 

 
1.437. 

 
- 

 
1.437. 

Меморандумске ставке за 
рефинансирање расхода 

 
1.821. 

 
- 

 
1.821. 

 
Приходи од буџета 

 
32.741. 

 
32.741. 

 
- 

Примања од прод. робе за даљу 
продају 

 
421. 

 
- 

 
421. 

 
Укупан приход и примања Установе у 2012. години износио је 40.610,000 
динара, Град Ниш је учествовао у износу од 32.741.000 динара, а Установа у 
износу од 7.869.000 динара. 

  
          у ооо дин. 

 
РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ 

Укупно 
 
 

40.610. 

Буџет 
 
 

32.741. 

Остали 
извори 

средстава 
7.869. 

Плате 27.424. 25.376. 2.048. 
Доприноси П И О 3.018. 2.765. 253. 
Доприноси за здравствено 
осигурање 

 
1.687. 

 
1.546. 

 
141. 

Доприноси за незапослене 206. 189. 17. 
Накнаде у натури 462. 229. 233. 
Исплата накнаде за време 
одсуства с посла на тер. 
фондова 

 
1.902. 

 
- 

 
1.902. 

Отпремнине и помоћи  22. - 22. 
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Трошкови платног промета 219. 53. 166. 

Енергетске услуге 1.087. 1.087. - 

Комуналне услуге 60. 60. - 

Услуге комуникације 301. 123. 178. 

Трошкови осигурања 45. 41. 4. 

Закуп имовине и опреме 11. - 11. 

Трошкови службених 
путовања у земљи 

 
15 

 
- 

 
15 

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

 
47. 

 
- 

 
47. 

Остали трошкови транспорта 15. - 15. 

Компјутерске услуге 131. - 131. 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

 
2. 

 
- 

 
2. 

Услуге информисања 92. - 92. 

Стручне услуге 786. - 786. 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

 
56. 

 
- 

 
56. 

Репрезентација 53. - 53. 

Остале опште услуге 11. - 11. 

Остале специјал. услуге 912. 660. 252. 
Текуће поравке и одржавање 
опреме 

 
25. 

 
7. 

 
18. 

Административни материјал 73. 66. 7. 

Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

 
71. 

 
54. 

 
17. 

Материјал  за 
образовање,културу и спорт 

 
117. 

 
82. 

 
35. 

Материјал за одржавање 
хигијене и угоститељство 

 
36. 

 
29. 

 
7. 

Материјал за посебне намене 45. - 45. 
Отплата камате ост. домаћ. 
кред. 

 
4. 

 
- 

 
4. 
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Обавезне таксе 186. 64. 122. 
Новчане казне и пенали по 
решењу суда 

 
1.139. 

 
310. 

 
829. 

Административна опрема 24. - 24. 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт 

 
47. 

 
- 

 
47. 
 

Залихе робе за даљу продају 279. - 279. 
 

 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2012. годину, планирано је да Дечији 

центар Ниш из средстава буџета Града Ниша буде финансиран са 38.003.000 

динара и то: 

 

1. Плате и додаци запослених План: 25.139.000 Оствар: 25.139.000 100%  

    1а. Плате по судским решењима              -                             237.000   -    

2. Соц. допр. на терет послод.            4.500.000             4.500.000   100% 

3. Накнаде у натури                                900.000                229.000     25% 

4. Соц. давања запосл.                           264.000                      -                - 

5. Стални трошкови                             2.688.000             1.364.000    51% 

6. Специјал. услуге                                   660.000                660.000  100% 

7. Текуће попр. и одрж.                          452.000                     7.000    2% 

8. Материјал                                            500.000                 231.000   46% 

9. Порези, об. таксе и казне                    100.000                   64.000   64% 

10. Нов. казне и пен. по реш. суда        2.300.000                   310.000  13% 

11. Машине и опрема                               500.000                           -           - 

 

Истичемо, да је 04.07.2012. године Град Ниш пренео-уплатио средства 

Установи у износу од 546.825,80 динара која нису искоришћења за намене за 

које су пренета односно уплаћена. Разлог томе је блокада пословних рачуна 

Установе по извршним пресудама радника Установе „Дивљана“. 

 

 Следећи износи средстава су уплаћени и њихова намена: 
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-за трошкове превоза на посао и са посла (01/12) к-то 413151- 105.324,00 дин. 

-за трошкове електричне енергије (02/12) к-то 421211-            31.186,87 дин. 

-за трошкове цент. грејања (11, 12/11 и 01/12) к-то 421225- 243.604,38 дин 

-за трошкове одвоза отпада (04/12) к-то 421324-                         5.000,55 дин 

-за трошкове градског земљишта (04/12) к-то 421391-                1.020,00 дин 

-за трошкове стручне литературе (04-06/12) к-то 426311-             16.500,00 дин 

-за трошкове судске таксе                            к-то 482251-             35.800,00 ди 

-за набавку опр. за образовање (синтисајзер) к-то 512611-        26.000,00 дин  

-за набавку опр. за образ. (звучне муз. кутије) к-то 512611-    57.400,00 дин 

-за набавку опр. за образ. (камера) к-то 512611-                      24.990,00 дин 

 

                                          СВЕГА:                                             546.825,80 дин   

  

 Наведени износ средстава од 546.825,80 динара сходно блокади пословних 

рачуна, утрошен је за исплату плата 

 

-зарада по основу судских пресуда у износу од 237.392,98 динара, к-то 411141, а 

износ од 309.432,82 динара, к-то 483111 

-новчане казне и пенали по решењу судова.                

                                                                                                                                   

Укупна средства из осталих извора и примања Установе у 2012.години су 

остварени у износу од 7.869.000 динара и то : 

- Приходи од накнаде за извршене услуге                      4.190.000 дин. 

- Приходи од донација                                                      1.437.000 дин. 

- Остали извори средстава- приходи                                    2.242.000 дин.    

          

Крајем 2003 године ступила је на снагу Уредба о буџетском 

рачуноводству, којом је као основа за вођење буџетског рачуноводства 
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уведена готовинска основа, што значи да се трансакције и остале промене 

евидентирају када се средства приме односно плате. Овај финансијски 

извештај урађен је на готовинској основи, тако да садржи само наплаћене 

текуће приходе односно исплаћене текуће расходе. 

 
 
        УСТАНОВА  

ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ  

       _____________________ 

          директор Александра Давинић 
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