ПРОГРАМ РАДА
НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НOВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 21. Статута Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад број 01/2019
од дана 22. јануара 2019. године, Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, Нови
Сад, на предлог директора,на 25. седници одржаној дана 10. децембра 2020. године, доноси

ПРОГРАМ РАДА
НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НOВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ
Подаци о установи културе Новосадски дечији културни центар, Нови Сад
Установа за културу
Новосадски дечији културни центар
Радничка бр. 20, Нови Сад
Матични број 08969957
ПИБ 111329551
Новосадски дечији културни центар, Нови Сад као установа културе чији је оснивач Град Нови
Сад, има Статутом утврђену следећу делатност:
90.01 Извођачка уметност;
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности;
90.03 Уметничко стваралаштво;
90.04 Рад уметничких установа;
91.01 Делатност библиотека и архива;
91.02 Делатност музеја, галерија и збирки;
85.52 Уметничко образовање;
85.59 Остало образовање;
58.14 Издавање часописа и периодичних издања;
58.19 Остала издавачка делатност;
59.14 Делатност приказивања кинематографских дела;
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.
Новосадски дечији културни Центар, Нови Сад у складу са својим Статутом, обавља
делатности у циљу задовољавања потреба деце и младих у свим областима културе.
Новосадски дечији културни Центар кроз директну комуникацију са децом и младима обавља
послове који су усмерени ка истраживању и откривању потенцијала деце и младих у свим
областима културне делатности, настоји да инспирише дечију машту и да код деце и младих,
већ од најмлађег узраста, развије свест о перманентној потреби за културом.
Као инструмент рада Новосадски дечији културни Центар користи едукацију,
умрежавање и интерсекторско повезивање, децентрализацију деловања, посредује у
повезивању појединаца и организација, преноси знања из других средина у средину у којој
делује.

Делатности Новосадског дечијег културног центра усмерене су примарно на основну
циљну групу, децу и младе (до завршене средње школе) као директне кориснике, али и на
њихове родитеље, старатеље, културне раднике, стручне сараднике из области образовања
деце и младих, студенте културолошких и хуманистичких студија, научне раднике и афирмисане
уметнике из свих области културе.
Новосадски дечији културни центар Програмом рада за 2021. Годину планира програме
за децу и младе који ће се реализовати кроз различите програме, фестивале и манифестације.
Циљ свих програма је стварања нових креативно производних стваралаца и нове стално
присутне, освешћене публике. Новосадски дечији културни центар приликом планирања својих
програма водиће рачуна да програми и њихова реализација морају подстицати децу и младе на
развијање креативног мишљења и схватања да се креативним истраживањем може доћи до
нових идеја које ће се исказати кроз визуелни или дигитални свет.
Програмом за 2021. годину планирају се програми за децу из основних школа и
предшколских установа, као и програми за сву заинтересовану публику. Програмом рада у 2021.
години планирају се програми ликовне уметности (радионице, конкурси, колоније, изложбе...),
гостовања професионалних позоришта и независних продукција из Новога Сада и шире,
представљање дечијих аматерских представа, сусрете са књижевницима, концерте за децу и
младе, фестивали и манифестације, међународна размена, као и програм издавачке делатности
часописа Невен и Мали Невен који је Новосадски дечији културни центар покренуо у 2020.
години, након потписаног уговора о преносу права на издавање и преносу права на жиг са
Дневник ад.
У програме Новосадског дечијег културног центра биће укључена и деца из
маргинализованих друштвених група.
Од 2020. године Новосадски дечији културни центар на иницијативу Фондације 2021 покренуо
је програм Културне станице „Млин“ и тиме се прикључио Мрежи културних станица. Програм
Културне станице „Млин“ представља платформу за сарадњу са Фондацијом 2021, као и
платформу за промоцију свих програма Новосадског дечијег културног центра. У склопу
програма Културне станице у 2021. години планира се низ програма за децу и младе који ће
пратити одређене програмске лукове предвиђене програмским концептом Фондације 2021, као
и размена програма у оквиру мреже Културних станица. Такође, у оквиру програма Културне
станице Млин простор Новосадског дечијег културног центра биће отворен за сву децу и младе,
за све уметнике, организације и креативце који су заинтересовани да развијају културу и
културне навике код деце и младих.
У 2021. години наставићемо са реализацијом музичког програма „Фестивал музике“,
Новосадски дечији културни центар ће се укључити својим програмима у манифестације за децу
„Змајеве дечије игре“ и „Дечија недеља“, а наставиће и са организацијом и реализацијом
Манифестације културе и образовања деце „Распустилиште“.
У 2021. године Новосадски дечији културни центар ће кроз своје програме обележити
значајне датуме за Град Нови Сад али и светски значајне датуме у оквиру програма „Култура од

А до Ш“ као што су: Дан Града, Дан позоришта, Међународни дан дечије књижевности,
Међународни дан породице, Ноћ музеја, Међународни дан детета, Дан Дунава, Међународни
дан пријатељства, Међународни дан толеранције,…
Новосадски дечији културни центар у свом раду настојаће да се постави као спона која
обједињује рад свих организација и институција, које имају потребу за ослањањем на
релевантну установу Града која ће бити специјализована за рад са децом на развијању свести о
коришћењу слободног времена, толеранције, лидерства, емоционалне интелигенције, код деце
освешћене о значају и потреби културе на сваком месту. С тим у вези радиће се на повезивању
са институцијама, организацијама и појединцима који се баве културом и образовањем деце.
Новосадски дечији култруни центар користи простор у Радничкој улици број 20 на првом
спрату. Зграда у којој се налази Центар нема лифт, те је стога простор Центра у великој мери
неприступачан за родитеље са малом децом, а посебно за особе са инвалидитетом. Стога је
потребно у унитрашњости зграде уградити лифт, који би омогућио бољу приступачност до
Центра. Такође ограђени дворишни простор, у који се улази из Радничке улице, а који се налази
између вртића Маштоленд и вртића Вилењак, као и новог адаптираног паркинга у Радничкој
улици, потребно је партнерно уредити јер је тренутно у врло лошем стању и често је под водом
и потпуно покривен блатом. Предлажемо да се у том делу поставе бехатон плаче, реше
ивичњаци, сливници и шахтови.
У 2021. години за потребе Центра потребно је набавити додатну расхладну опрему,
набавити недостајућу компјутерску опрему, део канцеларијског и архивског намештаја и осталу
административну и опрему за културу, науку, образовање и спорт по потреби.
У 2021. години планира се реализација различитих програмских садржаја и то:
1. Ликовни програми – Радионице цртање, сликање, вајање и графика, ликовне колоније,
ликовни конкурси и изложбе дечијих радова, предавања за родитеље и педагоге
2. Драмска уметност и сценски покрет – Драмски студио за децу и младе, програми
гостовања „На нашој сцени“, развијање модерног сценског покрета
3. Програм „Култура од А до Ш“
4. Музички програми – радионице за децу „Незаборавно музичко путовање“ и Фестивал
музике
5. Програми Новосадског дечијег културног центра који се укључују у друге манифестације
за децу „Змајеве дечије игре“ и „Дечија недеља“
6. Манифестација културе и образовања деце „Распустилиште“
7. Програми Културне станице „Млин“
8. Програм Невен и Мали Невен
У циљу редовног функционисања Новосадског дечијег културног центра обављаће се и
остале редовне делатности.

I. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ
ЛИКОВНИ ПРОГРАМИ
Програм се реализује на принципима савремене методике и педагошке праксе, радионичарског
облика рада, музејске педагогије и неформалног учења. Кроз програм се повезује искуствено и
активно учење, креативна игра, међусобна мотивација и стваралачка интеракција свих учесника
у процесу од перцепције до интелектуалног, емотивног и естетског става и креације. Циљ
програма је да се деца упознају са ликовним стваралаштвом и креирају свој лични печат. Кроз
рад са децом желимо да инспиришемо и истражујемо дечије интересовање и разумевање
уметничких дела, како би се код деце развило осећање припадности националном и светском
културном наслеђу, да се кроз рад у ликовним радионицама развију моторичке, интелектуалне,
емотивне и естетске способности деце.
Ликовни програми у оквиру центра обухвата следеће:
• Радионички рад са организованим групама до 30 деце из предшколских установа и
основних школа, два пута месечно у трајању од 90 минута, током школске године
• Рад са децом у оквиру школе цртања, сликања, вајања и графике током године – у
периоду од јануара до јуна и од септембра до децембра реализује се програм школе
цртања, сликања, вајања и графике. Деца се упознају са различитим уметничким
техникама: керамика, вајање, сликање, сликање на свили, графика (различите графичке
технике), батик, стрип, цртање, фотографија,.. Програм се реализује једном недељно, у
групама до максимално 15 полазника у групи. Број група формираће се у зависности од
интересовања. У другој половини године организоваће се завршна изложба готових
радова.
• Ликовна колонија НСДКЦ – у колонији ће учествовати деца из Новог Сада, и/или деца из
других градова. Планира се рад у атељеу или дворишту центра у току јуна или јула.
Планирамо да колонија траје 4-5 дана, до 20-оро деце ће бити укључено, а ангажоваће
се више ментора за различите ликовне технике- цртање, сликање, вајање, графика, ленд
арт, стрип, ручни рад,.... (сваки дан једна група деце од по петоро у групи обрађује неку
од одабраних техника са одређеним ментором). Након колоније биће приређена
завршна изложба радова у просторијама НСДКЦа.
• Ликовни конкурс НСДКЦ- НСДКЦ расписаће интернационални ликовни конкурс на
слободну тему са одређеним пропозицијама учешћа и са одређеним ликовним
техникама отискивања и штампања. Изложба ће се приредити током године титуле, а
пратиће је пригодан програм прилагођен деци и младима, као и свечано отварање
изложбе и додела награда најуспешнијим ликовним остварењима. Идеја је да у
наредним годинама овај ликовни конкурс постане обележје ликовних програма Центра.
• Сарадња са другим институцијама културе, организоваће се гостовање кустоса, изложбе
дечијих ликовних радова, едукација васпитача/учитеља, а са Академијом уметности
потписан је споразум о сарадњи који ће укључити и менторски рад са студентима ...
• НСДКЦ у 2021 години укључиће се својим програмом и у програм НОЋ МУЗЕЈА

Вредност програма извор 01 -400.000,00 динара.
Вредност програма- Извор 04 – 96.000,00 (средства се остварују од програма за организоване групе
деце, а по захтеву и у заказаном термину, као и од чланарина за школу сликања, цртања, вајања и
графике)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА -496.000,00

ДРАМСКА УМЕТНОСТ И СЦЕНСКИ ПОКРЕТ
1.
2.
3.

Драмски студио за децу и младе
Програми гостовања „На нашој сцени“
Развијање модерног сценског покрета

Драмски студио за децу и младе реализује се кроз педагошки радионички рад са децом и
младима од 7 до 18 година. Циљ рада у радионицама је да полазници открију и упознају себе и
свет око себе. Кроз вежбе импровизације, дикције, дисања и покрета деца стичу самопоуздање,
развијају машту и креативност. Са децом се ради на развоју њихове личности, поштовања себе
и других и прихватању различитости. Деца се упознају са књижевним делима која могу да
представљају основу за рад на сцени, језиком, упознаће се са сценском уметношћу
(сценографијом, костимом и режијом) односно укупним позоришним стваралаштвом. Крајњи
циљ рада у радионицама је поставка представа у форми малих позоришних етида различитих
жанрова, корео драме, игре и покрета. Радионице ће водити професионални глумци, режисери
и сценаристи. Програм ће се реализовати током школске године, а планира се поставка две
представе годишње. Представе ће бити припремљене и изведене крајем маја и половином
децембра, пре свега на сцени НСДКЦ-а, а затим и на другим местима у Граду.
Програми гостовања „на нашој сцени“ –Циљ програма је упознавање деце на занимљив начин
са језиком, дикцијом, праћењем тока радње, свести и мисли, музиком, сценографијом,
костимом и свим аспектима оног што позоришна представа нуди гледаоцу. Зато се на сцени
НСДКЦ-а планира гостовање позоришта и независних продукција, али и извођење дечијих
аматерских представа. Програм ће се реализовати од фебруара до децембра, са летњом паузом
од јуна до септембра.
Развијање модерног сценског покрета - у сарадњи са удружењима Креативни погон и
Лудифико, а кроз форму савременог циркуса, школе циркуса Цирконео уз учење кроз забаву и
игру без граница, код деце ћемо развијати слободу покрета кроз музику без такмичења.
Програм је усмерен на подизање концентрације и развијање обе стране хемисфере мозга.
Радионице савременог циркуса представља спој циркуских вештина, техника глуме, плеса и
музике, а вођене су од стране професионалних жонглера, глумаца, акробата, редитеља,
музичара и представљају њихов заједнички рад. Учешће у радионицама омогућава деци да
стекну нова знања и вештине, а само извођење перформанса (који представља завршницу рада
на радионицама) омогућава им да се активно укључе у креирање културних садржаја.

Вредност програма Извор 01-520.000,00 динара
Вредност програма извор 04 - 380.000,00 (средства се остварују од чланарина за драмски
студио, као и од улазница за позоришне представе)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА -900.000,00
„КУЛТУРА ОД А ДО Ш“
Програми под називом „култура од а до ш“ имају за циљ да децу и младе на занимљив начин
упуте у најшире утицаје културе на живот. Програми се реализују кроз серију мултимедијалних
предавања, разговора и интерактивних радионица на тему толеранције, мултикултуралности,
бон–тона, ненасилне комуникације, културе језика, културе живота у урбаним
срединама,културе становања, културе и бриге о себи и другима, представљање младих
талената из свих области живота.
У оквиру програма „Култура од А до Ш“ обележиће се значајни датуми за Град Нови Сад али и
светски значајни датуми као што су: Дан Града, Дан позоришта, Међународни дан дечије
књижевности, Међународни дан породице, Дан Дунава, Међународни дан пријатељства,
Међународни дан толеранције,…У оквиру програма Култура од А до Ш биће реализовани
програми упознавања деце са филмом и филмским језиком.
У оквиру овог програма биће реализоване креативне радионице за децу у оквиру програма У
сусрет 8. Марту и у сусрет Ускрсу, Програм креативних радионица у сусрет 8. Марту и Ускрсу
финансираће се из извора 04.
Програми ће се реализовати континуирано током целе године.
Вредност програма Извор 01- 150.000,00 динара
Вредност програма извор 04 -50.000,00 (средества се остварују од партиципације за
креативне радионице)
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА -200.000,00
МУЗИЧКИ ПРОГРАМИ
Незаборавно музичко путовање – Програм подразумева рад са децом из предшколских
установа. Циљ програма је да информише најмлађу генерацију о процесу стварања и
интерпретирања музичких дела. Програм ће обухватити децу и васпитаче, а активности ће се
реализовати два пута месечно, у сарадњи са удружењем „ДО РЕ МИ“. Програм се реализује по
плану и програму удружења „До Ре Ми“ и базира се на приручнику „Незаборавно музичко
путовање“ и ауторским песмама удружења које су стекле велику популарност у предшколским
установама и основним школама Новог Сада.
Фестивал музике- Музички фестивал ће се реализовати у другој половини године. Фестивал ће
окупити децу и младе из различитих градова, који имају одређених музичких сазнања, али не
морају имати и формално музичко образовање. Идеја је да у 2022. години овај фестивал
привуче и децу и младе из других земаља. Програм ће водити професори музике са
вишегодишњим педагошким искуством, као и афирмисани извођачи популарне и џез музике.

Полазници ће истовремено, имати наставу у више учионица (инструменталну и/или вокалноинстументалну). Циљ фестивала је спајање музичких праваца и извођача кроз нумере које ће на
савремен начин интерпретирати уметничку и популарну музику. Фестивал се завршава
концертом учесника. Овим приступом приближићемо извођаче и њихове менторе у жељи да
понудимо нове музичке изразе.
Фестивал треба да обезбеди слободан приступ различитим музичким формама кроз
појединачно и заједничко музичко изражавање (свирање и певање).
Вредност програма Извор 01- 110.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМ -110.000,00
ПРОГРАМИ У ОКВИРУ ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА ДЕЦУ
- „ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ“ И „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“
Новосадски дечији културни центар подржаће и укључити се у дугогодишње програме за децу
као што су „Змајеве дечије игре“ и „Дечија недеља“. Новосадски дечији културни центар ће се у
наведене манифестације укључити програмским садржајима у складу са концептом генералног
организатора.
Вредност програма Извор 01- 660.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМ - 660.000,00
МАНИФЕСТАЦИЈА РАСПУСТИЛИШТЕ
Манифестација Распустилиште је мултимедијална манифестација образовања и културе деце
на узрасту од 4 до 14 година. Основана 1983. године и од тада се у континуитету реализује до
данас. Циљ Манифестације је квалитетно културним садржајима испуњено време деце током
распуста, али и ваннаставно образовање и васпитање у процесу производње и коришћења
културе и стварања нове публике кроз процес развијања емоционалне интелигенције и
способности деце. Програм се реализује кроз читав низ уметничких и едукативних садржаја и
сусрета са књижевницима, глумцима, певачима,..... У програму Манифестације преко сто људи
годишње учествује у реализацији одабраних тема за одређену годину. Као модел у
осмишљавању програмских активности ослањамо се на педагошки принцип „покажи ми како,
па ћу знати“.
Време реализације манифестације је зимски распуст и део летњег распуста када се програм
реализује под мотом „Загревање за школу“.
Вредност програма Извор 01- 660.000,00
Вредност програма Извор 04 -100.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА -760.000,00

ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ СТАНИЦЕ „МЛИН“
Новосадски дечији културни центар кроз сарадњу са Фондацијом 2021 покренуо је програм
Културне станице „Млин“ и тиме се прикључио Мрежи културних станица. Програм Културне
станице „Млин“ представља платформу за сарадњу са Фондацијом 2021, као и платформу за
промоцију свих програма Новосадског дечијег културног центра. У склопу програма Културне
станице у 2021. години планира се низ програма за децу и младе који ће пратити одређене
програмске лукове предвиђене програмским концептом Фондације 2021, као и размена
програма у оквиру мреже Културних станица. Такође, у оквиру програма Културне станице
Млин простор Новосадског дечијег културног центра биће отворен за сву децу и младе, за све
уметнике, организације и креативце који су заинтересовани да развијају културу и културне
навике код деце и младих. У 2021. години у оквиру програма КС планира се реализација пилот
програма међународне размене под називом „Замисли Европу“ која се реализује у оквиру
програмске платформе Будућност Европе. У оквиру програмског лука Дунавско море у 2021.
години предвиђа се спровођење припремних активности, како би се у године титуле могао
реализовати програм под називом „Да све бриге отплове спусти се на наше море“. У другој
половини године у оквиру програма КС „Млин“ реализоваће се припремни део програма под
називом „Књижевна стаза“, а Новосадски дечији културни центар биће укључен и као партнер
другим удружењима у низ припремних активности за годину титуле Европске престонице
културе.
Вредност програма Извор 01- 945.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА -945.000,00

ПРОГРАМ НЕВЕН И МАЛИ НЕВЕН
Програм Невен и Мали Невен Новосадски дечији културни центар покренуо је у другој
половини 2020. године, након потписаног уговора о преносу права на издавање и преносу
права на жиг са Дневник ад. Часописи су регистровани као стручна литература, која ће излазити
двомесечно, сваки часопис у тиражу од по 500 комада, који ће бити поклањани деци из
новосадских школа и вртића, али и других заинтересованих школа ван Новог Сада.
Лист за децу „Невен“ је најстарији часопис за децу у Србији на ћирилици. Давне 1880. године
основао га је Јован Јовановић Змај, а први број је изашао у штампарији Арсе Пајевића у Новом
Саду. У 2020. години обележено је 140 година од Змајевог првог броја у чију част је приређено
посебно издање часописа на 48 страница. За прилику обележевања јубилеја, НСДКЦ је
припремио изложбу насловних страна првих бројева „Невена“.
„Мали Невен“ појављује се 1983. године као засебно издање, док је пре тога излазио као
подлистак „Невена“. На тај начин су подељене циљне групе читалаца, тако је „Мали Невен“
намењен нижим основношколским узрастима, док је тематика „Невена“ прилагођена
старијим основцима.

Вредност програма Извор 01-3.060.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА -3.060.000,00
РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
За несметано одвијање активности на спровођењу програма и пројеката планираних за 2021.
годину, неопходна су средства за: сталне трошкове, административне и компјутерске услуге,
трошкове путовања, закуп имовине и опреме, адвокатске услуге, услуге дизајнера, осигурање,
услуге спремања простора, услуге чувања простора (обезбеђење), услуге за домаћинство и
угоститељство, услуге за репрезентацију, набавку административног материјала, материјала за
одржавање хигијене, материјала за образовање и усавршавање запослених…
Вредност програма извор 01 - 3.220.000,00
Вредност програма извор 04- 344.600,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА-3.564.600,00

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2021. ГОДИНИ РЕДОВНИ ПРОГРАМИ
БУЏЕТ НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Опис

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Ликов ни
програми

0,00

Драмска
уметност и Култура од А
сценски
до Ш
покрет

0,00

Музички
програми

0,00

Програми у
окв иру других
Програм
манифестација, Манифестација
Програм Нев ен
Културне
Змајев е дечије Распустилиште
и Мали Нев ен
станице Млин
игре и Дечија
недеља
0,00

0,00

0,00

0,00

4216 ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

Редов не
актив ности

Укупно:

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

50.000,00

70.000,00

4221 ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ

0,00

4222 ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.

0,00

4223 ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА

20.000,00

4229 ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА

20.000,00
50.000,00

50.000,00

2.510.000,00

7.420.000,00

4231 АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ

450.000,00

450.000,00

4232 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

220.000,00

220.000,00

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

50.000,00

50.000,00

90.000,00

110.000,00

290.000,00

410.000,00

870.000,00

3.040.000,00

4233 УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.

0,00

4234 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

30.000,00

4235 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

20.000,00

50.000,00

90.000,00

110.000,00

60.000,00

60.000,00

180.000,00

1.580.000,00

100.000,00

2.010.000,00

200.000,00

350.000,00

300.000,00

1.460.000,00

4236 УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.
4237 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

30.000,00

1.050.000,00

3.630.000,00

200.000,00

100.000,00

300.000,00

190.000,00

90.000,00

310.000,00

4239 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА,
КУЛТУРЕ И СПОРТА
4243 МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ
УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ
4246
СРЕДИНЕ, НАУКЕ И
ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
4249
УСЛУГЕ
4242

260.000,00

420.000,00

50.000,00

260.000,00

420.000,00

50.000,00

0,00

340.000,00

200.000,00

340.000,00

200.000,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

200.000,00

1.470.000,00
1.270.000,00
0,00
0,00

200.000,00

200.000,00

420.000,00

725.000,00

4261 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.

100.000,00

100.000,00

4263 МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.

50.000,00

50.000,00

70.000,00

375.000,00

150.000,00

150.000,00

426 МАТЕРИЈАЛ

90.000,00

50.000,00

10.000,00

0,00

30.000,00

50.000,00

75.000,00

0,00

4264 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ
4266 МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ. И СПОРТ

0,00
90.000,00

50.000,00

10.000,00

30.000,00

50.000,00

75.000,00

4268 МАТ. ЗА ОДРЖ .ХИГ.И УГОСТ.
4269 МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
УКУПНО

400.000,00

520.000,00

150.000,00

110.000,00

660.000,00

660.000,00

945.000,00

3.060.000,00

50.000,00

50.000,00

3.220.000,00

9.725.000,00

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2021. ГОДИНИ СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

Опис

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Ликов ни
програми

Драмска
уметност и Култура од А
до Ш
сценски
покрет

Музички
програми

Програми у
окв иру
других
Програм
Програм Нев ен
Редов не
манифестаци Манифестација
Културне
и Мали Нев ен актив ности
ја, Змајев е Распустилиште
станице Млин
дечије игре и
Дечија
недеља

Укупно:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.600,00

104.600,00

4221 ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ

24.600,00

24.600,00

4222 ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.

80.000,00

80.000,00

4216 ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

0,00

4223 ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА

0,00

4229 ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0,00
0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

4231 АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ

230.000,00
0,00

4232 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

0,00

4233 УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.

50.000,00

50.000,00

100.000,00

180.000,00

4234 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

0,00

4235 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

80.000,00

4236 УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.

0,00

4237 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

0,00

4239 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
4242
4243
4246
4249

УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И
СПОРТА
МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ
УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
НАУКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

426 МАТЕРИЈАЛ

0,00
96.000,00

300.000,00

30.000,00

96.000,00

300.000,00

30.000,00

0,00

0,00

100.000,00
100.000,00

90.000,00

616.000,00

60.000,00

586.000,00

30.000,00

30.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

4261 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.

0,00

4263 МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.

0,00

4264 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

0,00

4266 МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ. И СПОРТ

20.000,00

20.000,00

4268 МАТ. ЗА ОДРЖ .ХИГ.И УГОСТ.

0,00

4269 МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
УКУПНО

0,00
96.000,00

380.000,00

50.000,00

0,00

0,00

100.000,00

344.600,00

970.600,00

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА
1.

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

Из буџета Града Новог Сада у 2020. години планирају се средства за финансирање плата за
седам запослених :
411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде).......................................................... 6.148.517,00
412-социјални доприноси на терет послодавца.............................................................. 1.023.728,00
413-накнаде у натури...........................................................................................................215.000,00
На основу члана 118. и члана 119. Закона о раду, члана 28. и 32. Посебног колективног уговора
за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе и члана 34 и 42. Правилника о раду Новосадског дечијег културног центра
планирана су средства намењена за исплату поклон пакета за Нову годину деци запослених до
15 година старости и средства за маркице за долазак и одлазак са посла у укупном износу од
215.000,00.

414 – отпремнине и помоћи …………………………………………………………………………………………….133.400,00
415-накнаде трошкова за запослене.................................................................................... 150.000,00
На основу члана 118. Закона о раду, члана 28. Посебног колективног уговора за установе културе
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана
34. Правилника о раду Новосадског дечијег културног центра планиране су накнаде за превоз на
посао и са посла у износу цене месечне карте за запослене за зону Град Нови Сад.
416- награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)…………………450.000,00
На основу члана 120. Закона о раду, члана 30. Посебног колективног уговора за установе културе
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Члана
40. Правилника о раду Новосадског дечијег културног центра, планирана је исплата јубиларне
награде за једног запосленог који право на јубиларну награду стиче у 2021. години за 35 година
стажа. Такође на овом конту планирана су и средства за исплату накнада члану Управног и
надзорног одбора из реда запослених.
2.

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421-стални трошкови...........................................................................................................1.780.000,00
За несметано функционисање Установе планирана су средства за трошкове платног промета,
енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања.
Средства за сталне трошкове Установе планирају се у буџету Града Новог Сада за 2021. годину у
укупном износу од 1.780.000,00 динара.
3.

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

4235-стручне услуге (накнаде члановима УО и НО).............................................................400.000,00
На основу члана 20. и 26. Одлуке о оснивању Новосадског дечијег културног центар Нови Сад
("Службени лист Града Новог Сада", број 4/18), председнику и члановима Управног, односно
Надзорног одбора припада накнада за рад у висини утврђеној Одлуком о установама културе
чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада, бр.11/10, 39/10, 50/10, 38/11,
52/13, 30/15, 44/16 и 55/17).
4.

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

425-текуће поправке и одржавање......................................................................................190.000,00
За текуће одржавање и поправке објекта планирано је 140.000,00 динара, као и 50.000,00 за
текуће поправке и одржавање опреме.
5.
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
482-порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате............................................................50.000,00
За обавезне таксе планиран је износ од 50.000,00 динара.

6.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

512-машине и опрема……...................................................................................................200.000,00
У 2021. години Новосадски дечији културни центар планира да набави део административне
опреме у вредности од 200.000,00 динара и то: недостајуће расхладне уређаје (климе),
рачунаре и рачунарску опрему, канцеларијски и архивски намештај,…
8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
515- нематеријална имовина……………………………………………………………………………………..40.000,00
У 2021. потребно је набавити рачунарске и антивирус лиценце за нове рачунаре .

III. ПРИХОДИ И РАСХОДИ
ПЛАН ПРИХОДА.....................................................................................................21.739.645,00
ИЗВОР 01 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА..............................................................................20.465.645,00
ИЗВОР 04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА…………………....………..1.274.000,00
ПЛАН РАСХОДА ………………………………………………………………………………………….….......21.739.645,00
РАСХОДИ 01 ……………………………………………………………………………………………….......…..20.465.645,00
РАСХОДИ 04…………………………………………………………………………………………….…....……….1.274.000,00
РАСХОДИ ИЗВОР 01.................................................................................................... 20.465.645,00
411-Плате, додаци и накнаде запослених........................................................................ 6.148.517,00
412-Социјални доприноси на терет послодавца............................................................ 1.023.728,00
413-Накнаде у натури........................................................................................................... 215.000,00
414- Социјална давања запосленима……………………………………………………………………………….133.400,00
415-Накнаде трошкова за запослене................................................................................... 150.000,00
416- Награде запосленима и остали посебни расходи……………………………………………..……..450.000,00
421-Стални трошкови.......................................................................................................... .1780.000,00
422- Трошкови путовања..........................................................................................................70.000,00
423-Услуге по уговору......................................................................................................... 7.820.000,00
424-Специјализоване услуге...............................................................................................1.470.000,00
425-Текуће поправке и одржавање……………………………..................................................... 190.000,00
426-Материјал....................................................................................................................... 725.000,00
482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате.......................................................... 50.000,00
512-Машине и опрема............................................................................................................200.000,00
515-Нематеријална имовина……………………………………………………………………………………………..40.000,00

РАСХОДИ ИЗВОР 04.................................................................................................... 1.274.000,00
411-Плате, додаци и накнаде засполених........................................................................... 145.735,00
412-Социјални доприноси на терет послодавца................................................................. 24.265,00
414- Социјална давања запосленима……………………………………………………………………………….133.400,00

422- Трошкови путовања........................................................................................................104.600,00
423-Услуге по уговору.............................................................................................................230.000,00
424- Специјализоване услуге………………………………………………………………………………….….……..616.000,00
426-Материјал...........................................................................................................................20.000,00

Председник Управног одбора
Вања Љубљанац

