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1. О УСТАНОВИ
1.1. Основни подаци о установи
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.

1.2.Историјат установе
Град Нови Сад одувек је био препознатљив по бројним програмима за децу и младе, иако
је у Граду недостајала кровна институција која би била спона између свих актера који се
баве програмима за децу. Зато је 2017. године покренута иницијатива од стране
многобројних институција као и многобројних појединаца за формирања Градске установе
културе – Новосадског дечијег културног центра. 26.01.2018. Скупштина Града Новог Сада
усвојила је одлуку о оснивању Новосадског дечијег културног центра, 20.12.2018. Установа
је уписана код Привредног суда у Новом Саду у регистар оснивања установа под пословним
бројем ФИ.229/2018. Установа је званично почела са радом 16. маја 2019. године након
усвајања свих потребних аката.
Седиште установе је у Радничкој 20. Ова адреса је годинама била место окупљања
најмлађих Новосађана, које је раније у том простору организовало Друштво Распустилиште.
Са Градском управом за имовину и имовинско правне послове Новосадски дечији културни
центар закључио је споразум о коришћењу пословног простора. Зграда у којој се налази
Центар саграђена је 1928. године и раније је била део фабрике тестенина (млин) чиме су
испуњене и смернице да се бивши индустријски објекти адаптирају у нове културне
просторе. Око ове адресе налазе се факултети, музеји, паркови, вртићи, друге установе
културе, што за све Новосађане и госте Новог Сада пружа могућност да се сагледа бројност
културних садржаја које нуди Град Нови Сад.
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Простор на наведеној адреси који је уступљен на коришћење Центру је 558,44 м2. Током
2019. године, Град је преко Градске управе за имовину и имовинско правне послове
издвојио средства за адаптацију простора. Радове на адаптацији извело је предузеће ЈКП
Стан. На 558,44 м2 налази се галеријски простор, ликовни атеље, музички студио,
мултифункционална сала са 80 места, спортска сала, две учионице (мања за до 6 деце и
већа капацитета до 25 деце), два депоа, конференцијска сала са 6 места, 5 канцеларија и
три тоалета. Адаптацијом простора Нови Сад је обезбедио још један репрезентативни
простор за нове програмске садржаје.

1.3.Организациона структура –систематизација, квалификациона структура,
старосна структура, полна структура, шематски приказ организационе структуре
У Новосадском дечијем културном центру запослено је 7 лица, од којих је директор
изабрано лице, четири лица су запослена на неодређено време а два лица на одређено
време.
Правилником о организацији и систематизацији послова у Новосадском дечијем
културном центру, Нови Сад број 10 од 16. априла 2019. године и Одлуком о
измени правилника о организацији и систематизацији послова број 377 од 09.
октобра 2020. године предвиђена су следећа радна места:
•
•
•
•
•
•
•

Директор
Помоћник директора
Ликовни уредник
Главни и одговорни уредник
Дипломирани економиста за финансијско - рачуноводствене послове
Организатор културних активности
Референт за правне, кадровске и административне послове

У Центру је запослено пет лица са високом школском спремом у трајању од четири године,
једно лице са вишом школском спремом у трајању од три године и једно лица са средњом
стручном спремом.
Запослена лица имају дугогодишње искуство на пословима на којим су ангажовани, а
највећи број запослених имају између 18 и 32 године радног стажа и преко 44 године
живота.
Од седам лица запослених у Центру шест су жене и један мушкарац.
Центар у свом саставу нема организационих јединица. Организација рада у Центру утврђује
се тако да се обезбеди што успешније вршење делатности и остваривање циљева.
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Шематски приказ организационе структуре

СКУПШТИНА ГРАДА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КУЛТУРУ

УПРАВНИ ОДБОР

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

ЛИКОВНИ УРЕДНИК

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК ЧАСОПИСА НЕВЕН

ДИПЛОМИРАНИ
ЕКОНОМИСТА ЗА
ФИНАНСИЈЕ И

ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ
АКТИВНОСТИ
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ,
ЕКОНОМСКЕ И КАДРОВСКЕ
ПОСЛОВЕ
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2. О РАДУ УСТАНОВЕ
2.1. Делатност установе
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, настојећи 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 на децу и младе (до
завршене средње школе) као директне кориснике, али и на њихове родитеље, старатеље,
културне оператере, 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 је својим Програмом рада за 2020. годину планирао
различите програме за децу и младе усмерене ка стварању перманентне навике за активним
учешћем у процесима културе. Новосадски дечији културни центар је у складу са својом
делатности, у 2020. години организовао програме и манифестације, који су имали за циљ да
код деце и младих развију креативно мишљење, емотивне, социјалне и мисоне процесе, али
и да им развије потребу, навику и повезаност са установама културе.
У својим програмима Новосадски дечији културни центар користио је уметност у глумачким,
музичким, плесним, сценским и аудио визуелним активностима за децу од 4 до 19 година. У
2020. години коју је пре свега обележила светска пандемија вируса Ковид -19 која је
променила комплетну перспективу живота свих људи, Новосадски дечији културни центар је
уз примену свих препоручених мера заштите од вируса ипак реализовао највећи број
планираних програма. Организовани су многобројни програми за децу из ликовне
уметности (радионице, изложбе, ликовне колоније) , гостовања професионалних позоришта,
сусрети са књижевницима, фестивал музике и други.
У 2020. години Новосадски дечији културни центар постао је издавач часописа за децу
„НЕВЕН“ и „МАЛИ НЕВЕН“. Часопис „НЕВЕН“ је најстарији часопис за децу на ћирилици. Уз
подршку Управе за културу и Фондације 2021 право на издавање часописа и право на
употребу жига пренети су са акционарског друштва Дневник на Новосадски дечији културни
центар без накнаде.
Током 2020. године на иницијативу Фондације 2021, Новосадски дечији културни центар
покренуо је програм Културне станице „Млин“ и тиме постао део мреже културних станица.
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Овај програм представља платформу за промоцију свих програма Центра, али и основ за
сарадњу са Фондацијом 2021.
Новосадски дечији културни центар сарађује са институцијама, удружењима и појединцима
из света уметности, настојећи да се постави као спона која обједињује рад свих организација
и институција, које имају потребу за ослањањем на релевантну установу Града која је
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.
Током 2020. године Центар је у највећој мери опремљен новом канцеларијском опремом,
као и опремом која се користи за потребе за културе, образовања и спорта. Галерија Центра
опремљена је новим постаментима и галеријским шинама, те сада представља једно
савремено место у Граду за излагање дечијих радова. Током 2020. године у простору Центра
уведен је систем видео надзора.

2.2. Програми и активности центра реализовани у 2020. години
Сви програми Новосадског дечијег културног центра од почетка пандемије реализовани су
у складу са прописаним мерама заштите од ширења епидемије вируса Ковид-19. Програми
су реализовани у малим групама, он лајн путем zoom апликације, а неки програми су
одржани и без публике. Програм под називом „Замисли Европу“, који је иницијално био
планиран за мај 2020. године, а затим померен за октобар, на крају је морао бити и
отказан, јер је овим програмом била планирана међународна размена, која у условима
епидемије Ковид-19 није била остварива.
2.2.1. Ликовни програми
Током 2020. године реализовани су сви планирани програми из ликовне уметности. Током
целе године, изузев у периоду ванредног стања одржаване су се радионице цртања,
сликања, вајања и графике за децу. Примарни циљ ових радионица био је да се кроз игру и
добро усклађену ликовну технику и мотивацију код деце подстакну нова сазнања, да
сазнајна и експериментална игра води до стварања. Биле су организоване три групе деце
свака са по 9 полазника (капацитет атељеа према прописаним мерама је 10 особа).
Током јануара, била је организована гостујућа изложба Друштва ликовних педагога
Војводине на тему „Примери добре праксе“- „Визуелне комуникације”. Након свечаног
отварања изложбе и доделе награда ликовним педагозима, организован је стручни скуп.
Након укидања ванредног стања у јуну месецу, у галерији Новосадског дечијег културног
центра без присуства публике, отворена је ретроспективна изложба Друштва љубитеља
цвећа и Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине на тему „ЦВЕЋЕ“.
Изложба је обухватила дечије ликовне радове настале у периоду од 1995. године до 1998.
године, ова изложба је први пут представљена публици 1998. године, у холу некадашњег
Радничког универзитета „Радивој Ћирпанов“.
Током јула одржана је ликовна колонија за децу у Новосадском дечјем културном центру на
којој су учествовала четири ликовна педагога: Марта Киш Бутерер, Јелена Тишма, Љубица
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Танкосић и Љиљана Божић и укупно двадесеторо деце. Сваки ликовни педагог је осмислио и
реализовао по три ауторске радионице са различитим групама деце од по петоро у групи.
Након завршетка ликовне колоније у галерији Новосадског дечјег културног центра свечано
је и отворена изложба завршних радова.
Почетком октобра у време када се обележава „Дечија недеља“, свечано је отворена
годишња изложба дечијих ликовних радова који су настали у току 2019/2020 године на
радионицама цртања, сликања, вајања и графике Новосдског дечијег културног центра и
Ликовног центра Блок Арт. Сама изложба хронолошки је приказала емотивни, сазнајни и
ликовни раст и развој сваког детета понаособ, те је публику провела кроз њихово неминовно
одрастање и сазревање у току једне године. Акценат изложбе је био на приказивању рада
са децом у току годишњег ликовног програма кроз који су заступљене различите ликовне
технике, које повољно делују на развој дечјег креативног мишљења, али повољно делују и
на њихове емотивне, социјалне, образовне, интелектуалне потенцијале. Изложба је
отворена у петак 09.10.2020. године, а изложбу је пратила и радионица глине у „Отвореном
атељеу“. Радионицу је водила ликовни педагог Јана Вјерг.
У другој половини октобра Новосадски дечији културни центар био је домаћин и пратнер у
догађају који је организовала Екуменске хуманитарне организације (ЕХОНС) из Новог Сада.
Том приликом премијерно је приказан филм „Урбана пустиња“ (аутора Марка Вејиновића) о
деци из социјално угрожених породица која живе у подстандардним насељима на
територији града Новог Сад, такође свечано је отворена изложба дечијих ликовних радова
под називом „Живот из наше перспективе“ (стручна сарадница у оквиру ликовних
радионица- академска сликарка Данијела Вимић). Филм и изложба, настали су у оквиру
пројекта „Теренски рад са децом која су укључена у живот и/или рад на улици“ у
организацији Екуменске хуманитарне организације (ЕХОНС) из Новог Сада.
У склопу програма „Музеји за 10“, током новембра у галерији Новосадског дечијег културног
центра отворена је изложба плаката из колекције Центра за ликовно васпитање деце и
омладине Војводине и Предшколске установе „Радосно детињство“ из Новог Сада, а који су
штампани за потребе објаве дечијих ликовних изложби. Изложба плаката је била отворена
за све заинтересоване посетиоце у периоду од 09. до 27. новембра 2020. године.
У оквиру истог програма организована је групна посета деце Архиву Војводине, где су се
деца упознала са радом кустоса, архиватора и конзерватора, такође добили су сазнања
везана за настанак рекламирања, врсте рекламних материјала, плаката, израде новина и
часописа. Након посете Архиву Војводине деца су учествовала у ликовној радионици у
Новосадском дечијем културном центру организованој на тему „Рекламни плакати“, где су
на основу стеченог знања приликом посете Архиву Војводине имали прилику да израде
оригинални ручно штампани плакат великог формата на графичкој преси у техници високе
штампе. Наредних дана одржане су још две радионице на исту тему, али за нову публику.
Програм је био отвореног типа али са ограниченим бројем посетилаца.
Радионице су водиле: Љубица Танкосић и Ана Илић.
У децембру је у галерији Новосадског дечјег културног центра свечано отворена изложба
Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, 66. Изложба деце и омладине
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Србије на тему: „Њено височанство светлост“ и „33. Изложба ауторског стрипа ученика
Србије“.
На самом свечаном отварању изложбе било је присутно укупно двадесет и четворо
посетилаца, колико је и био максималан број прописан одлуком кризног штаба.
Новосадски дечији културни центар од самог почетка свог рада негује сарадњу са Центром
за ликовно васпистње деце и омладине Војводине. Ово реномирано удружење један је од
иницијатора формирања Новосадског дечијег културног центра. Центар за ликовно
васпитање деце и омладине Војводине, основао је професор и реномирани ликовни
уметник Богумил Карлаварис 1954. године са својим сарадницима: Јованом Солдатовићем,
Миром Кастори, Јованком Келбли, Емином Чамо Лорбек и другим водећим ликовним
педагозима тог времена. Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине траје
већ 66 година у континуитету на становишту да је дечији цртеж, односно ликовна педагогија
од прворазредног значаја у школству и култури нашег друштва. Негујући изнето, Центар је
окупљао професионалце из света ликовне педагогије за децу који су током свих година
постојања и истрајног рада са децом из целог света прикупили колекцију од близу 1.000.000
дечијих радова, а из преко сто десет земаља света. Ово непроцењиво благо Центар за
ликовно васпитање деце и омладине Војводине кроз сарадњу са Новосадским дечијим
културним центром настоји и жели да прикаже новим генерацијама деце, али и свим
ликовним педагозима и осталој заинтересованој публици.
Плодна сарадња два Центра није случајна, она датира од самог оснивања Центра за ликовно
Васпитање, јер су се најраније изложбе и реализовале у великој галерији некадашњег
Радничког универзитета „Радивој Ћирпанов“ који је на неки начин и претеча Новосадског
дечјег културног центра. С тим у вези, желимо да повежемо и додатно оснажимо природну
сарадњу два Центра која се свако на свој начин бави децом и дечјим стваралаштвом али и
излагачком делатношћу.
2.2.2. Драмска уметност и сценски покрет
Програм Драмска уметност и сценски покрет реализовао се кроз програм драмског студија
за децу и младе и програме гостовања „На нашој сцени“.
Драмски студио за децу и младе наставио је са радом на самом почетку 2020. године. Са
увођењем ванредног стања активности су у потппуности обустављене до укидања ванредног
стања. Укидањем ванредног стања поново почињу радионице, али је група била подељена
на мањи број деце. Пробе су се одржавале једном недељно од јуна до краја децембра.
Радионице су водили режисерка Ана Илић, глумица Јелена Галовић, шминкерка и
костимографкиња по позиву. С обзиром да деца нису могла да прикажу до краја године
резултате свог рада, тим драмског програма одлучио је да сними видео запис који ће се
касније презентовати. Како су деца била изузетно добро увежбана, а костими и сценографија
квалитетно урађени, видео запис се претворио у дечији филм у трајању од око 30 минута,
чија ће премијера бити одржана током 2021. године када мере против вируса Ковид-19 буду
ублажене или укинуте. Деца са нестрпљењем очекују премијеру, а материјал који је настао
убудуће ће се користити за приказивање на фестивалима.
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Програми гостовања „на нашој сцени“– У оквиру овог програма већ на почетку 2020. године
одржана је драмска бајка под називом „У страху су велике очи“ у извођењу дечијег драмског
студија „Жар птица“ који ради у оквиру Културног центра Сурдулица. На нашој сцени у
оквиру драмског програма гостовали су и удружење Отворени круг са представом „Кис“,
позориште Свитац и удружење уметника „Високо Ц“ са опером за децу.
2.2.3. „Култура од А до Ш“
Програм „Култура од А до Ш“ организован је са циљем да децу на занимљив начин упути у
најшире утицаје културе на живот.
У оквиру програма Поводом Дана Града Новог Сада реализована је едукативно уметничко
ликовна радионица за децу под називом „Улице причају“. Након информативно едукативног
разговора деца су правилa отиске ведута Новог Сада у графичкој техници монотипије.
У оквиру овог програма одржан је циклус од шест интерактивних радионица током којих су

млади учесници узраста од 15 до 18 година на креативан и занимљив начин обрађивали теме везане

за интеркултуралност, развој емпатије и толеранције, равноправности и људских права. Кроз
креативни драмски метод, игру, дебатне технике, рол плеј, импровизацију, миниистраживања, као и пуно занимљивих метода из поља примењеног позоришта, учесници су
продубили своја знања о култури и интеркултуралности, и дошли до нових увида и
искустава о овим темама. Предавач на радионицама била је Бранка Бајић, драмска
педагошкиња, глумица.
Овим програмом обухваћене су и радионице за децу „Мој став је да будем здрав“ и „Прича
о чика Јови Змају“, као и циклус радионица о филму и изради видео игара.
У НСДКЦ у октобру месецу неформална група“Зелено и одрживо“одржала је радионице о
значају екологије и заштите животне средине.
2.2.4. Програм сарадње са Фондацијом 2021 у оквиру платформе „Будућност Европе“
Програмом рада Новосадског дечијег културног центра била је планирана реализација
програма под називом „Замисли Европу“. Реализација је иницијално била планирана за мај
2020. године, а затим померена за октобар, да би на крају програм био отказан. Овим
програмом била је планирана међународна размена деце, која у условима епидемије
Ковид-19 није била остварива. Средства по овом програму утрошена су за хонорар
кординаторке која је до увођења ванредног стања реализовала све припремне активности,
остварила контакте са партнерима из иностранства, контакте са школама, аплицирала на
различите конкурсе за додатна средства.
2.2.5. Музички програми

Музички програм Центра у 2020. години реализован је у сарадњи са удружењем До Ре Ми и
то пре свега кроз организацију Другог фестивала музике. Фестивал је одржан крајем
новембра и организован је он лајн у складу са наредбама кризног штаба за превенцију
ширења вируса Ковид 19. Фестивал је окупио велики број учесника који су промовисали
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различите музичке жанрове. На фестивалу су се представили ученици музичке школе „Јосип
Славенски“, „Исидор Бајић“,студенти Академије уметности, ученици медицинске школе
„7.април“, као и полазници Удружења „До Ре Ми“. Фестивал је окупио преко 40 деце
извођача.
2.2.6. Програми у оквиру других манифестација за децу - „Змајеве дечије игре“ и „Дечија
недеља“
У складу са планом и програмом рада Новосадски дечији културни центар у 2020. години
након укидања ванредног стања и уз придржавање свих прописаних мера укључио се у
програм „Змајевих дечијих игара“. У склопу програма Међународног центра књижевности
за децу 63. „Змајеве дечје игре“ који се у 2020. години одржавао на тему: „Дигнуће ме
скоро крила“ у Новосадском дечјем културном центру реализоване су 4 ликовне радионице,
на следеће теме: „Да имам крила“ - сликање на великим форматима, „Коцка до коцкице“мозаик прилагођен дечјем узрасту, „Птица мрдалица“и „Перје“.
У Манифестацију „Дечија недеља“ Новосадски дечији културни центар се укључио
организацијом позоришне представе „Храбри кројач“ у извођењу позоришта „Максимус
арт“ из Београда. Поред овог програма, организоване су и две радионице савременог
циркуса. Програм је реализовало удружење Креативни погон, а учесници програма била су
деца из вртића Маштоленд. Генерални организатор ове манифестације је у просторијама
Центра реализовао и он лајн трибину на тему Професионално бављење спортом – изазов
или привилегија.
2.2.7. Манифестација „РАСПУСТИЛИШТЕ“
Реализација Манифестације културе и образовања деце „РАСПУСТИЛИШТЕ“ као
дугогодишња манифестација за децу остварена је и у 2020. години. Условљени свим мерама
окупљања, овогодишњи програм реализован је за мање групе деце. Летњи део програма
одржан је у периоду од 24. до 28. августа. У току пет дана трајања програма одржано је
укупно двадесет различитих програмски садржаја од којих наводимо неке: Слика од вуне
(пустовање), Позориште сенки, Кад порастем бићу конструктор, Фудирање - моја здрава
ужина, Јутарње разгибавање , Необична рељефна слика, Добар дан учитељице....
Зимски програм Распустилишта у 2020. години реализовао се највећим делом у он лајн
формату, реализацијом радионица и књижевних сусрета путем зум платформе. Један број
програма одржан је у просторијама Новосадског дечијег културног центра уз присуство
мањег броја деце на програмима. Активности су презентоване путем друштвених мрежа и ју
тјуб канала Центра. Овакав вид рада као новину увео је да су се на зум радионице
укључивала и деца ван Новог Сада, а на зум сусрет са књижевницима и деца ван граница
наше земље. Програм је одржан у периоду од 21. до 31. Децембра 2020. године.
Реализовани су програми на следеће теме: Наша новогодишња јелка, Поправи своју играчку,
Радионица о филму и изради видео игрица, Поп уп честитка, Микро бит картице, Радионица
карикатуре, Сусрет са књижевницима Урошем Петровићем, Тодетом Николетићем и
Дејаном Алексићем, а заинтересовани су могли да погледају преко ју тјуб канала Центра и
представе „Божићна прича“ и „Новогодишња врећа срећа“.
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2.2.8. Редовне активности у оквиру основне делатности
За несметано одвијање активности на спровођењу програма и пројеката планираних за 2020.
годину, Центар је из буџета Града имао планирана средства за следеће намене:
административне услуге, компјутерске услуге, стручне услуге, услуге за домаћинство и
угоститељство, репрезентацију, административни материјал и материјал за образовање,
културу и спорт и остало.
2.2.9. Програм „НЕВЕН“ и „МАЛИ НЕВЕН“
У другој половини 2020. године, права издавања часописа за децу „Невен“ и „Мали Невен“
пренета су са „Дневникa ад“ на Новосадски дечији културни центар . Оснивач „Невена“ од
1979. године, када је поново покренут, била је Аутономна Покрајина Војводина (АПВ), а сада
је ту улогу преузео Град Нови Сад, сместивши Змајево културно благо у своју најмлађу
установу културе, Новосадски дечји културни центар. С обзиром да је 2020. године, била
година у којој је обележен својеврстан јубилеј, 140 година од Змајевог првог броја листа за
децу „Невен“ у његову част, Новосадски дечији културни центар приредио је специјално
издање часописа на 48 страница. Ово је уједно био и први број часописа који је издат од
стране Новосадског дечијег културног центра. Лист за децу „Невен“ је најстарији лист за децу
на ћирилици у Србији. Давне 1880. године основао га је Јован Јовановић Змај у Новом Саду.
Поводом обележавања јубилеја, Центар је припремио изложбу насловних страна првих
бројева „Невена“ из Змајевог опуса. Изложба под називом „ НЕВЕН-првих 140 година“
студиозно је припремана више од месец дана у сарадњи са уредницом ликовног програма,
Љубицом Танкосић, а коришћен је дигитални архивски материјал Библиотеке Матице
Српске.
Истог дана, када је организована изложба, одржана је и промоција часописа „Мали Невен“,
који се као засебно издање појавио 1983. године, док је пре тога излазио као подлистак
„Невена“. На тај начин подељене су циљне групе читалаца, па је тако „Мали Невен“
намењен нижим основношколским узрастима, док је тематика „Невена“ прилагођена
старијим основцима.
Изложбу је званично отворио Далибор Рожић, члан Градског већа за културу Града Новог
Сада, а отварању су присуствовали и бројни представници медија. Изложба је била отворена
за посетиоце до 17. децембра уз строго поштовање прописаних епидемиолошких мера.
„Невен“ и „Мали Невен“ у наредном периоду излазиће двомесечно под окриљем
Новосадског дечјег културног центра, као стручна литература за децу, уз мноштво
пропратних литерарних и ликовних програма.
2.2.10. Програм Културне станице „МЛИН“
Током 2020. године на иницијативу Фондације 2021, Новосадски дечији културни центар
покренуо је програм Културне станице „Млин“ и тиме постао део мреже културних станица.
Овај програм представља платформу за промоцију свих програма Центра, али и добар основ
за сарадњу са Фондацијом 2021. У оквиру овог програма одржани су различити програми
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удружења, независних уметника и невладиних организација који су добили финансијску
подршку на конкурсима Фондације 2021 и/или Града. У 2020. години кроз сарадњу са
Фондацијом у Новосадском дечијем културном центру –Културној станици Млин почетком
јула месеца одржана је у оквиру Нео фестивала опера за децу „Пчелица Дана“ композитора
Петра Јовановића. У јулу је у Новосадском дечијем културном центру у оквиру програма КС
Млин реализован пројекат „Плакат као вид дечијег израза“. Кроз циклус радионица и
завршну изложбу радова програм је имао за циљ да приближи деци и младима појам
визуелне комуникације и упозна их са плакатом, графиком, штампом, пиктограмима и
другим терминима кроз прилагођене графичке технике. Пројекат је подржан кроз конкурс
„Уметници.сад!“ а реализовала га је уметница Љубица Танкосић.
Почетком септембра удружење Креативни погон, Лудифико, и школа циркуса Цирконео
одржали су петодневни камп савременог циркуса за децу, са завршном презентацијом. И
овај програм био је подржан кроз конкурс Фондације.
Половином септембра реализован је програм „Рециклирана скулптура“, који је привукао
пажњу великог броја публике. Радионица „Рециклирана скулптура“ имала је за циљ
упознавање деце са значењем и значајем рециклаже, њеној даљој употреби, али и са
терминима као што су скулптура, скулптурално обликовање, рељеф, композиција, стабил,
мобил, итд. Такође, деца су имала прилику да се упознају са радом неких од светски
познатих уметника као што су Александар Колдер, Хуан Миро, Јан Арп, Васил Кандински,
итд. Реализоване скулптуре и рељефи представљени су јавности на завршној изложби.
Позоришна трупа „Држ не дај“ реализовала је свој пројекат, представу и музичке радионице
за децу под називом „Три карте за оперу“. Представу је режирала редитељка Маја Гргић, а у
представи су играле оперска певачица Радмила Воргић Жужован и глумица Соња Младенов.
У оквиру платформе Калеидоскоп културе у КС Млин одржана је позоришна представа
„Снежана“ удружења „Високо Ц“.
Кроз сарадњу са Фондацијом у оквиру овог програма најмлађа публика имала је прилику да
учествује у интерактивним музичким радионицама за децу кроз које су се учесници
упознали са креирањем звука применом саунд-бим и бимз музичких система, који раде на
принципу употребе ултразвучних таласа и ласерских зрака у прављењу звука. Радионице је
реализовао музичар Жарко Себић.
Новосадски дечији културни центар био је програмом КС „Млин“ и део програм а „Дочек“
који је емитован он лајн.
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2.3. ПРЕГЛЕД УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА И УКУПАН
БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА
ЛИКОВНИ ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

УТРОШЕНА СРЕДСТВА

БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА

310,000.00

265,605.44

594

465,000.00

436,830.29

280

115,000.00

100,000.00

104

50,000.00

50,000.00

0

110,000.00

110,000.00

ОН ЛАЈН

92,000.00

86,442.42

224

602,000.00

570,995.22

402

2,435,000.00

2,279,672.32

0

647,000.00

507,314.00

2000

КС МЛИН

70,000.00

0.00

202

УКУПНО:

4,896,000.00

4,406,859.69

3806

ДРАМСКА УМЕТНОСТ И
СЦЕНСКИ ПОКРЕТ
КУЛТУРА ОД А ДО Ш
БУДУЋНОСТ ЕВРОПЕ
МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ И
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
РАСПУСТИЛИШТЕ
РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ
НЕВЕН И МАЛИ НЕВЕН
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ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

РАСПОРЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА У 2020. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА

Опис

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Ликовни
програми

0.00

Драмска
уметност и
сценски
покрет

Култура од А
до Ш

Будућност
Европе

0.00

Музички
програми

0.00

Програми у
оквиру других
манифестација,
Змајеве дечије
игре и Дечија
недеља
0.00

Манифестација
Распустилиште

0.00

Редовне
активности

Програм Невен и
Мали Невен

Културна
станица МЛИН

0.00

0.00

4216 ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4221 ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ

0.00

4222 ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.

0.00

4223 ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА

0.00

0.00

4229 ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Укупно:

0.00
12,480.00

120,000.00

50,000.00

50,000.00

110,000.00

42,000.00

427,937.00

1,762,381.37

507,314.00

0.00

3,082,112.37

4231 АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ

450,000.00

450,000.00

4232 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

182,000.00

182,000.00

4233 УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.
4234 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

0.00
12,480.00

4235 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

120,000.00

50,000.00

50,000.00

110,000.00

42,000.00

6,000.00

70,240.00

197,314.00

286,034.00

421,937.00

741,680.00

310,000.00

1,845,617.00

4236 УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.
4237 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
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
ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

169,000.00

300,000.00

50,000.00

169,000.00

300,000.00

50,000.00

0.00

0.00

20,000.00

109,999.26

20,000.00

109,999.26

4,000.00

4,000.00

65,578.81

65,578.81

248,882.56

248,882.56

119,760.00

768,759.26
648,999.26
0.00
0.00

119,760.00

119,760.00

397,530.95

555,988.06

4261 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.

98,694.72

98,694.72

4263 МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.

42,600.00

42,600.00

91,210.97

249,668.08

4268 МАТ. ЗА ОДРЖ.ХИГ.И УГОСТ.

100,762.22

100,762.22

4269 МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

64,263.04

426 МАТЕРИЈАЛ

84,125.44

16,830.29

0.00

0.00

0.00

24,442.42

33,058.96

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

УКУПНО

0.00
84,125.44

265,605.44

16,830.29

436,830.29

0.00

100,000.00

24,442.42

50,000.00

110,000.00
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86,442.42

33,058.96

570,995.22

2,279,672.32

64,263.04
507,314.00

0.00

4,406,859.69

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

РАСПОРЕД УТРОШЕНИХ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА У 2020. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА

Опис

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Ликовни
програми

0.00

Драмска
уметност и
сценски
покрет

0.00

Култура од А
до Ш

0.00

Будућност
Европе

Музички
програми

0.00

0.00

Програми у
оквиру других
манифестациј
Манифестација
а, Змајеве
Распустилиште
дечије игре и
Дечија
недеља
0.00

0.00

Редовне
активности

0.00

Програм
Невен и Мали
Невен

0.00

Културна
станица
МЛИН

0.00

4216 ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

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

4221 ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ

0.00

4222 ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.

0.00

4223 ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА

0.00

4229 ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4231 АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ

0.00

4232 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

0.00

4233 УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.

0.00

4234 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

0.00

4235 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

0.00

4236 УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.

0.00

4237 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

0.00

4239 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

426 МАТЕРИЈАЛ

36,455.96

0.00

0.00

36,455.96

36,455.96
36,455.96
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

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

0.00

4268 МАТ. ЗА ОДРЖ.ХИГ.И УГОСТ.

0.00

4269 МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
УКУПНО

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00

0.00

36,455.96

0.00

0.00

36,455.96

2.4. Резиме - Списак учесника и сарадника Новосадског дечијег културног центра у 2020.
години:
Име и презиме
сарадника
Љубица Танкосић

Јелена Допуђ

Милијана Кочић
Бојана Голубовић
Марија Пекез
Јасна Скомрак
Горан Новаков
Никола Драгаш
Вера Стојшић
Гашпаровски
Маша Павловић
Ивана Ђукић
Бранка Бајић

Звање

лектор
професор
професор
професор
песник и илустратор

учитељица

часопис Невен

илустратор
дипл.графички дизајнер
самостални драмски уметник

режисер

Теодора Тасић
Емил Курцинак
Славојка
Милошевић
Жељка Шош
Јелена Тишма
Марта Бутерер Киш
Љиљана Божић

часопис Невен и Мали Невен
часопис Невен
деч.радионице
деч.радионице и Часопис Невен
часопис Невен
-часопис Невен
-ликовне радионице

карикатуриста и илустратор

Ана Илић

Драган Јабланов

орг.и реализ.деч радионица
Уредница часописа „Невен“

публициста

глумица

Јана Вјерг

сарадник и реализатор ликовнокреативно-едукативних радионца
Нсдкц

дипл.графичар–професор
ликовне културе

Јелена Галовић

Наташа Вранешевић

Ангажовање

костимограф
дипл.графичар
фотограф
глумац-луткар
учитељица

деч.радионице

нутрициониста
графичар
професор лик.култире
професор ликовне културе

Данијела Вимић

сликарка

„Театрило“

удружење

часопис Невен
уредница часописа Мали Невен
-прог.- „Будућност Европе“
- радинице у оквиру прог. „Култура од
А до Ш“
драмска уметност и сценски покретДрамски студио за децу
драмска уметност и сценски покретДрамски студио за децу
радионице за децу – израда костима
за представе
прог.“Дечија Недеља“
фотографисање свих дешавања која
се одржавају у оквиру програма
НСДКЦ
веза са јавношћу
орг.и реализ.деч.радионица
дечије радионице
„Дечија ликовна колонија“
„Дечија ликовна колонија“
„Дечија ликовна колонија“
дечија изложба у сарадњи са ЕХО из
Новог Сада
представе - групни рад са децом
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од 10.09.2020.
запослена у
НСДКЦ Уредник
ликовног
програма
од 06.11.2020.
запослена у
НСДКЦ Уредник
уметничко –
истраживачке
документације и
издавачке
делатности

удружење
Удружење
Креативни погон
СТУДИО ДОН КИХОТ
ПР Марко Каћански
Центар за ликовно
васпитање деце и
омладине Војводине
Друштво љубитеља
цвећа
Екуменска
хуманитарна
организација Н.Сад
„Жар птица“,
Сурдулица
„Отворени круг“
„Свитац“
„ДО , РЕ, МИ“
„Високо Ц“
„Јосип Славенски“
„Исидор Бајић“
Академија
уметности
„7. Април“
Максимус арт
Фондација 2021.
„Држ не дај“
Жарко Себић
Вук Угреновић
Урош Петровић
Тоде Николетић
Дејан Алексић
Момир Пејић

радионица циркуских вештина
мултимедијални редитељ

Студио за производњу играних и
других филмова
изложбе дечијих радова
изложбе дечијих радова
филм о деци из социјално угрожених
породица

Дечији драмски студио
Удружење
Дечије позориште
Удружење
Удружење уметника
Музичка школа
Музичка школа
У Новом Саду
Медицинска школа
Београд
КС Млин
Позоришна трупа
музичар
професор физичке културе
књижевник
књижевник
књижевник
техничка подршка - волонтер

представа за децу
дечија представа
дечија представа
реализ.музичких садржаја
опера за децу и позоришна представа
за децу
II Музички фестивал
II Музички фестивал
II Музички фестивал
II Музички фестивал
позоришна представа за децу
опера за децу и дечија изложба
представа и музичка радионица за
децу
музичка радионица за децу
Манифестација Распустилиште
Манифестација Распустилиште
Манифестација Распустилиште
Манифестација Распустилиште
постављање дечијих изложби

2.5. Накнаде члановима управног и надзорног одбора
Новосадски дечији културни центар има два члана Управног одбора и два члана Надзорног
одбора и то Председника и члана који су именовани на период од четири године.
За накнаде Управног и Надзорног одбора Финансијским планом за 2020. годину на конту
4235 била су планирана средства у износу од 400.000,00 динара од чега је утрошено укупно
312.330,48 (148.728,80 за накнаде Управног и 163.601,68 за накнаде Надзорног одбора)
динара.

2.6. Текуће поправке и одржавање
У 2020. години Центар је са позиција Текуће поправке и одржавање објекта за које је
Финансијским планом Центра за 2020. годину било планирано 150.000, утрошио 98.036,64
динара за посао кречења дела простора, одржавање клима уређаја,...

18

3. ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОПРЕМА
3.1. Основна средства

У 2020. години Новосадски дечији културни центар набавио је административну опрему
(канцеларијски намештај, рачунаре и рачунарску опрему, смарт тв, клима уређаје) у укупној
вредности од 1.349.016,00 динара, затим опрему за образовање, науку, културу и спорт
(постаменте, галеријске шине, пећ за керамику, рефлекторе, пројектор и пројекторско
платно,..) у вредности од 695.774,35 динара и опрему за видео надзор у вредности од
182.840,00 динара.

4. МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ЗА БУДУЋНОСТ
4.1. Мисија Центра

Мисија Новосадског дечијег културног центра је да кроз институционалну форму
ваннаставног образовања код деце и младих развија потребу за перманентним учешћем у
култури.

4.2. Циљеви за будућност
Континуирано промовисати дечије стваралаштво
Обезбедити континуитет програма културе током целе године
Развијати међународну сарадњу
Проширити сарадњу са установама и организацијама које се баве културом и
образовањем деце
• Појачати капацитете и ресурсе Центра кроз ново запошљавање стручног кадра и
едукацију запослених.
• Побољшање техничке опремљености установе (опремање атељеа, мултифункционалне
сале, учионице)

•
•
•
•

5. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА УСТАНОВЕ
5.1. Финансијски извештај

ПРИХОДИ И РАСХОДИ НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Новосадски дечији културни центар у 2020. години имао је планиране приходе из буџета извор 01 у износу од 17.418.537,69 и приходе из извора 04 у износу од 45.400,00 динара.
Поред наведеног Новосадски дечији културни центар у 2020. години није имао приходе из
других извора финансирања.
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2020. ГОДИНИ ИЗНОСЕ:
ИЗВОР 01 – 15.119.258,20
ИЗВОР 04 - 45.400,00
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗНОСЕ:
ИЗВОР 01- 15.119.258,20
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ИЗВОР 04- 36.503,01

Економска
класификација

Опис

Планирани
приходи извор
01

Текући приходи
извор 01

Текући расходи
извор 01

411

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

5.762.953,28

5.177.667.95

5.177.667.95

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

959.531,09

862.081,67

862.081,67

45.000,00

42.439,34

42.439,34

561.125,32

553.718,36

553.718,36

265.000,00

218.019,63

218.019,63

220.928,00

177.564,56

177.564,56

1.570.000,00

993.913,32

993.913,32

10.000,00

0,00

0,00

3.811.000,00

3.394.442,85

3.394.442,85

810.000,00

768.759,26

768.756,26

150.000,00

98.036,64

98.036,64

665.000,00

555.988,06

555.988,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

2.870,00

2.870,00

0,00

0,00

0,00

238.000,00

46.126,21

46.126,21

0,00

0,00

0,00

2.300.000,00
0,00

2.227.630,35
0,00

2.227.630,35
0,00

17.418.537,69

15.119.258,20

15.119.258,20

413
414
415
416

Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Пратећи трошкови
задуживања
Трансфери осталим
нивоима власти
Остале дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе,
казне, пенали и камате

425
426
444
463
465
482
483

485

511
512
515

Новчане казне и пенали
по решењу судова
Накнада штете за
повреде или штету нанету
од стране државних
органа
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО:

Економска
класификација

Опис

Планирани
приходи извор
04

Текући приходи
извор 04

Текући расходи
извор 04

411

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

0,00

0,00

0,00

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

0,00

0,00

0,00

Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стални трошкови

0,00

0,00

0,00

413
414
415
416
421
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