
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : б-З /2021-332/2-јј  
дана : 18.јуна 2022. годиНе  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  новог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упуђује  
Вам  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  
рада  Новосадског  дечијег  културног  центра, Нови  Сад  за  2022. годину, са  
Рефератом  и  Заклучком  Градског  веђа  Града  Новог  Сада, број : б-З/2021-332/2-Іј  
од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  
Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Новосадског  дечијег  културног  центра, Нови  
Сад  за  2022. годину, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
да  Скупштина  донесе  Решење  у  предложеном  тексту. 
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.АЧЕЛНИК  

На  основу  члагта  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада, поводом  разматрања  Нацрта  
решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Новосадског  дечијег  
културног  центра, Нови  Сад  за  2022. годину, на  147. седници  од  18. јуна  2022 године, 
доноси  

ЗАКЈБ  УЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Новосадског  дечијег  кудтурног  центра, Нови  Сад  за  2022. 
годину, коју  је  Управни  одбор  Новосадског  дечијег  културног  центра, 
Нови  Сад  донео  на  5 1. седници  одржаној  7. јуна  2022. године. 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставл,а  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  решења  о  давању  
сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Новосадског  дечијег  
културног  центра, Нови  Сад  за  2022. годину, и  предлаже  Скупштини  Града  
Новог  Сада  да  донесе  ово  решење  у  предложеном  тексту! 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  Далибор  Рожић, члан  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, а  за  повереника  3орица  Шијак, в.д. начелника  Градске  уnраве  
за  културу. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОдИНА  
грлд  новИ  слд  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  ноВог  слдл  
Број: б-3/2021-332/2-Јј  
дана: 18. јуна  2022. године  
нови  слд  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРЛДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број : ХУј-012 О /2О22-302 

9. јун  2022. године  
нови  САД  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГрЛ 4 ноВог  САДА  

ПРЕДМЕТ: Мишјіење  на  Нацрт  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Новосадског  дечијег  културног  центра, Нови  Сад  
за  2022. годиНу  

ГDадска  vправа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  решења  о  давању  сагласности  
а  Од. уку  с  изменама  Програма  рада  Новосадског  дечијег  културног  центра , Нови  Сад  
2L2. гдиу. 

Градска  управа  за  nponuce нема  примедби  на  Нацрт  решења. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  чдава  39. тачха  50. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) и  члана  28. став  1. алинеја  трећа  Одлуке  о  устаиовама  културе  
чији  је  оснквач  Град  Нови  Сад  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на   седuици  одржаној   2022. године, 
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  Од)јУКУ  О  ИЗМЕНАМА  

ПРОГРАМА  РАДА  НОВОСАДСКОГ  ДЕЧЈІЈЕГ  КУЛТУРНОГ  ЦЕНТРА, 
ноВи  САД  зА  2022. ГОДЈШУ  

1. ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Новосадског  
дечијег  купурног  центра  Нови  Сад  за  2022. годину, коју  је  Управни  одбор  
Новосадског  дечијег  културног  центра, Нови  Сад  донео  на  5 1. седвици  
одржаиој  7. јуна  2022. године. 

2. Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЈШКА  СРБИЈА НРЕДСЕДНИЦА  
АУТОНОМВА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДШјА  
ГРАД  НОВИ  САд Mѕc Јелена  Марннковић  Радомировић  
СКУПШТиВА  ГРАДА  НОвОг  САдА  
Број: 
дана: 
НОВИ  САД  



РЕФЕРАТ  

Правни  основ  за  доношење  Рсшења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Новосадског  дечијег  културног  центра, Нови  Сад  за  2022. годину, садржан  јс  у  
члану  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) и  
члану  28. став  1. алииеја  треhа  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада ,  број  16/22), којима  је  уређено  да, ради  обезбеђивања  
заштите  општег  интереса  у  установама  културе  чијије  оснивач  град  Нови  Сад, Скупштина  Града  
Новог  Сада  даје  сагласност  на  годишњи  програм  рада  овнх  установа. 

Новосадски  дечији  културни  центар, Нови  Сад, доставио  је  Градској  управи  за  кулгуру  
Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Новосадског  дечијег  културног  центра, Нови  Сад  за  2022. 
годину, којује  Унравни  одбор  донео  на  5 1. седннци  одржаној  7. јуиа  2022. године. 

Наведеном  одлуком, у  оквиру  планираннх  средстава  из  буџета  Града  Новог  Сада, извор  
финансирања  01 - Општн  nриходи  и  примања  буџета, извршено  је  умањење  средстава  на  
позицнјама : накнаде  у  натурн, награде  запосленима  н  осталн  посебни  расходи, стални  трошковн, 
специјализоване  услуге, текуће  поправке  и  одржавање, материјал  и  нематеријална  имовина, док  
су  средства  увећана  на  позицијама : социјална  давања  запосленима, иакuаде  трошкова  за  
запослене, трошкови  путовања, услуге  по  уговору  u маніине  и  оnрема, што  је  довело  до  укупног  
увеhања  средстава  на  овом  извору  фиuансирања. 

У  оквиру  додатнuх  средстава, на  извору  фннансирања  04 - Сопствени  приходн  буџетских  
корисника, извршено  је  умањење  срсдстава  на  позицијама : плате, додаци  и  накнаде  заnослених  
(зараде), социјални  доприноси  на  терет  послодавца  и  стални  трошковн, што  је  довело  до  укупног  
умањења  средстава  на  овом  извору  финансирања. 

У  оквиру  додатних  средстава, додаје  се  извор  финанснрања  13 - Нераспоређсни  вишак  
nрихода  и  nрнмања  из  ранијuх  година, у  оквиру  којег  се  средства  расnоређују  на  nозицијама  
стални  трошкови  и  трошкови  путовања. 

Укупни  расходн  Новосадског  дечијег  културног  центра, Новн  Сад  за  2022. годину  су  
планирани  у  истом  износу  као  nриходи. 

Њіајући  у  виду  наведено , предлажемо  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  Решење  о  
давању  сагласности  ua Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Новосадског  дечијег  културног  центра, 
Новu Сад  за  2022. годину, у  nредложеном  тексту. 



На  основу  члана  18. алинеја  пета  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  

Нови  Сад  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22) и  члана  29. Статyга  Новосадског  

дечијег  културног  центра, Нови  Сад  бр.  01/2019 од  22. јануара  2019. године  и  61/2021 од  

29.јануара  2021. године, Управни  одбор  новосадскогдечијег  културног  центра, Нови  Сад, 

на  предлог  директора , на  51. седници  одржаној  7. јуна  2022. године, доноси  

оДлуку  
О  ИЗМЕНАМА  ПРОГРАМА  РА 4 

НОВОСАДСКОГ  ДЕЧИЈЕГ  КУЛТУРНОГ  ЦЕНТРА, НОВИ  САД  ЗА  2022.ГОДИНУ  

1. У  Програму  рада  Новосадског  дечијег  културног  центра, Нови  Сад  за  2022. годину  који  

је  донео  Управни  одбор  на  седницама  од  10. децембра  2021. године  и  13. априла  

2022. године, у  глави  ,,Іј. ПЛАНИРАНИ  ТРОШКОВИ  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  УСТАНОВЕ  тачка  

,,1. ПЛАНИРАНИ  РЕДОВНИ  ТРОШКОВИ  ЗА  ПОСЛОВАЊЕУСТАНОВЕ  мења  се  и  гласи : 

,,1. ПЛАНИРАНИ  РЕДОВНИ  ТРОШКОВИ  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  УСТАНОВЕ  

1.1. Планиране  плате  запослених  
Из  буџета  Града  Новог  Сада  у  2022. години  планирају  се  средства  за  финансирање  
плата  за  седам  запослених : 

411-гілате, додаци  и  накнаде  запослених  (зараде ) 7.247.980,00 

412-социјални  доприноси  на  терет  послодавца 1.170.549,00 

1.2. Лланиране  остале  накнаде  запосленима  

413-накнаде  у  натури 84.000,00 

На  основу  члана  118. Закона  о  раду, чдана  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  планирана  су  средства  намењена  за  маркице  за  долазак  и  одлазак  са  посла  у  
укупном  износу  од  84.000,00. 

414 - социјална  давања  залосленима  311.555,54 

415-накнаде  трошкова  за  запослене 385.000,00 

На  основу  члана  118. Закона  о  раду, члана  28. посебног  колективног  уговора  за  
установе  културе  чији  је  оснивач  Република  Србија, аyгономна  покрајина  и  јединица  
локалне  самоуправе  и  члана  34. Правилника  о  раду  Новосадског  дечијег  културног  
центра  nланиране  су  накнаде  за  превоз  на  лосао  и  са  посла  у  износу  цене  месечне  
карте  за  запослене  за  зону  Град  Нови  Сад. 

416- награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи 80.000,00 

На  овом  конту  планирана  су  средства  за  исплату  накнада  члану  Управног  и  надзорног  
одбора  из  реда  запослених . 

1.3. Планирани  стални  трошкови  

421-стални  трошкови 2.795.000,00 

за  несметано  функционисање  Установе  планирана  су  средства  за  троіLЈкове  платног  
промета  (90.000,00), енергетске  услуге  (1.350.000,00), комуналне  услуге  и  услуге  
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обезбеђења  пословног  простора  (485.000,00), услуге  комуникација  (250.000,00), 

трошкове  осигурања  (130.000,00), закуп  имовине  и  опреме  (490.000,00). 

Средства  за  сталне  трошкове  Установе  планирају  се  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  

2022. гоДину  у  укупном  износу  од  2.795.000,00 динара . 

1.4. Планиране  накнаде  за  управни  и  надзорни  одбор  

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  ( ІCn.  лист  Града  Новог  

Сада , бр.  16/22). 

У  тачки  ,,2. ПЛАН  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  О&ЈЕКТА  И  ОПРЕМЕ  број: ,,1.000.000,ОО , 

замењује  се  бројем: ,,700.000,ОО . 

Тачка  ,,3. ПЛАНИРАНЕ  ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  мења  се  и  гласи: 

,,3. ПЛАНИРАНЕ  ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  

У  2022. години  потребно  је  набавити  недостајући  део  административне  опреме  и  то  
компјуі-ерску  опрему  и  канцеларијске  столице. За  ову  намену  планира  се  износ  од  
380.000,00. Такође  је  потребно  набавиги  опрему  за  озвучење  и  другу  недостајућу  
опрему  за  образовање, науку, културу  и  спорт. За  ове  намене  планирано  је  укупно  
200.000,00 динара . За  нематеријалну  имовину, за  набавку  лиценци  планира  се  износ  
од  41.998,00. 

Тачка  ,,4. ПОДАЦИ  О  УКУПНО  ПЛАНИРАНИМ  СРЕДСТВИМА  УСТАНОВЕ , мења  се  и  
rjі  a си: 

,,4. ПОДАЦИ  О  УКУПНО  ПЛАНИРАНИМ  СРЕДСТВИМА  УСТАНОВЕ  

4.1. ПЛАНИРАНИ  ПРИХОДИ  

ИЗВОР  ПРИХОДА  ИЗНОС  ПРИХОДА  
изво  oi 29.039.084,54 

и3вОР  04 898.000,00 

изво  јз  3.381,13 

УКУПНО  ПРИХОДИ : 29.940.465,67 

2 



4.2. ПЛАНИРАНИ  РАСХОДИ  

Ек.клас. 
Средства  и3 буџета  
(извороl) 

Сопствени  
приходи  
(извор  04) 

Нераспсређени  
вишак  прихода  
и  примања  и3 
ранијих  година  
(извор  13) 

УКУПНО  

411 7.247.980,00 7.247.980,00 

412 1.170.549,00 1.170.549,00 

413 84.000,00 84.000,00 

414 311.555,54 311.555,54 

415 385.000,00 385.000,00 

4ј  80.000,00 80.000,00 

421 2.795.000,00 70.000,00 2.561,13 2.867.561,13 

422 598.002,00 820,00 59g.822,00 

423 12.154.000,00 522.000,00 12.676.000,00 

424 2.066.000,00 286.000,00 2.352.000,00 

425 700.000,00 700.000,00 

426 680.000,00 20.000,00 700.000,00 

482 • 50.000,00 Ѕ0.000,00 

485 95.000,00 . 95.000,00 

512 580.000,00 580.000,00 

515 41.998,00 41.998,00 

укупно  29.039.084,54 898.000,00 3.381,13 29.940.465,67 
,, 

2. У  глави  ,,Іјј. ПЛАНИРАНИ  ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ  УСТАНОВЕ  тачка  ,,2. ДРАМСКА  
УМЕТНОСТ  И  СЦЕНСКИ  flОкрЕТ  у  ставу  1. број: 1.4ОО.О00Ј 0О  замењује  се  бројем: 

,,1.ѕОО.000,оој,. 

У  тачки  ,,З. КУЛТУРА  ОД  А  ДО  Ш  у  ставу  1. број: ,,200.000 ОО  замењује  се  бројем: 
,,150.000,0Ои. 

У  тачки  ,,5. ПРОГРАМИ  У  ОКВИРУ  МАНИФЕСТАЦИЈА  3А  ДЕЦУ- ,,ЗМАЈЕВЕ  ДЕЧИЈЕ  
ИГРЕ  И  ,,ДЕЧИЈА  НЕДЕЈbА  у  ставу  1. број: ,,220.000,00 замењује  се  бројем: ,,100.000,00. 

У  тачки  ,,6. МНИФЕСТАЦИЈА  РАСПУСТИЈІИШТЕ  у  ставу  1. број: ,,1.010.000,О0 

замењује  се  броје&g ,,1.060.000,О0. 

У  тачки  ,,7. ПРОГРАМ  КУЛТУРНЕ  СТАНИЦЕ  fv1nuH y ставу  1. број: ,,Z.473.000,00 

замењује  се  бројем: ,,1.759.900,ОО , број: ,,1.33О.000,00 замењује  се  бројем: 
,,861.900,ОО , а  број: ,,1.143.ООО,ОО  замењује  се  бројем: ,,898.000,00. 

У  тачки  8. ,,ПРОГРАМ  НЕВЕН  И  МАЛИ  НЕВЕН  у  ставу  1. број: ,,З.950.000,00 замењује  
се  бројем: ,,4.366.ООО,0О . 

У  тачки  ,,9. РЕдОВНЕ  АКТИВНОСТИ  У  ОКВИРУ  ОСНОВНЕ  ДЕЈІАТНОСТИ  у  ставу  ј. број: 
,,4.060.000,О0 замењује  се  бројем: ,,4.932.100,00. 

з  



Тачка  ,,10. Лрограмска  табела - распоред  програмских  активности  по  економским  

класификацијама , мења  се  и  гласи: 

1О. Програмска  табела - распоред  програмских  активносіи  по  економским  
класификацијама  

РАСПОРЕД  ПРОГРАМСКиХ  ТРОШКОВАПО  ЕКОНОМСКМ  КЛАСИФИКАЦИЈАМА  У  2022. години  РЕдОВНИ  ПРОГРАМИ  
БУЏЕТ  НОВОСАДСКИ  ДЕЧИЈИ  КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР  

; 
о  

° 

Лиоовни  
прпграингценскн  

дра,аска  
ГМНТRОСТ  Н  

пократ  

Куіпура  од  
А  до  Ш  

R4аичкн  
nротами, 
R43. Фест . 
Шеогbеuце  

Глсфаику  
оквнру  оРуги  
ннкитафеја . 
зиајеведечије  
игро  и  дечија  

Неделbв  

кни4аствірф  
РаСпутнООште  

купурае  
стаеице  еае  

Гграке  Њвен  
и  іЊде  Њк  енактнвноGтu 

Fедовне  Укно: 

42 cTAnІMTpouІKOa 0.00 0.00 460,000.00 0.00 .0.00 - 0.00 0.00 4Ф,800.00 -4јОА00.Z0 

4218 3АКУ0тИR00О~И Е  450,ООО,0д  40.000.ОQ 4*800.Z0 

421 ТРО8НК nУТОВ4ЈbА  0.00 0.00 0,000.00 • 0,00 L00 0.00 . 0.00 - .IТОАОО.00 Т ‚. 81*0*0.00 

422 О?. СЛ  ГТУТ.У  3.8 И  50.ООо.ОО  20,000.00 2 .10,080.00 

4222 О?. СЛ. ГОУТСЈВ#ЊА  У  ИТ  290,000.00 .80.000.0 

4223 ТР.ГТУТ. У (ВмРУд.R&дА  - . Фн  

4229 ОСТАЈМ  ТР. ТАсГА  Iоо,0°о.0О  150.000,00 . 

23 УсЛуТПоугу  20,000.00 670.000,00 0.00 1,78Q000A0 0.00 0,0®А0 71і,0O.00 4,360,000.00 .4Л1,ј®,00 1W0,0*0.е0 
423 АдR ІмС1&ТМ8 УСЛУГЕ  30400000 : .. 

4232 КС8ј1ЈУ1 ЕУСЈ1УГЕ  50О.000.ОО  28 сООО  .Тј0,000.00 
4233 УСЛ.С8Р.И  УСАОRIЈ.ЗАТСЛ. ., . .. ... 

4234 УСЛУГЕИНФМСАЊА  ОО.ООО.ОО  IОО,000.ОQ ЗО,ОоО.ОО  8О,ООО.ОО  95О.000.ОQ 2О0.ООО,ОО  ,. I440А00.00 

4235 С1РО° ЕУСЛУГЕ  2О,ООО.ОО  550,000.00 801.000.сО  I9О.ООО.ОО  471 ,90О.ОО  2,НОО,000.ОО  2,008,Ј0О.ОО  Тт,0000d0,0* 

4238 УСЛУГЕ  ЗА  дСЈ &Ћ.И  УГССТ. 750,000.ОО  О.ОО  780000.00 

4237 F0 В4ТАLј1.О4 IОQ.ОQО.ОО  220.000,ОО  120,000.00 

4239 ОСТАјЕОјUГГЕУСЛУГЕ  120.ООО.0О  280,000.00 1,12О,ООО.ОО  1,ZООАОО.00 

424 сПв4ОКЈАЛОООАјЕУСЛУГІ  160,000.00 630,000.00 160,000.00 0,90 100,000.08 760,000.00 4ФАОО.00 16,000,00 0.0* 1,0О4,000,00 

4242 УсЛУТх  СоржаОвлње , јТУЛIУОLИ  
°,°рга  150,000.00 830,ОQО.ОО  150,000 00 ООО,ОсО.0О  780,000.00 40.ООО.ОО  1Z,ООО  00 

. - 
2е0М,000.00 

4243 МЕа4О4ООО  услУт  . 0.00 

4248 УСЛУТТ  ООУеАЊА  АИООТНТ  
сус , неРоО  и  ГТОДЕТООО  нСЛТО  . 0.00 

4240 ссгнЈТ0 аткцжхнлнзскдеО  усгл  
0.80 

426 RAIWuJAn 120,000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 60,000,00 З0А00.00 0.00 470,000.00 МО,000.00 

4281 АдR44 МСГРА,МОH4 tе& ТW. 120,ОQО.ОО  120,000.00 

4283 М&Т. ЗА  С8Р.И  УСАВRЈЈ.ЗАГІ. 40,0°0.ОО  40,000.0* 

4284 М&Т 4ЈАЛ  ЗА  САОВ°АТ &Ј  . . . 0.80 

428* &Rt 34 С8Р.КУЛТ. И  СЈ  ОурО  120,000.00 80,000.00 30,ООО.00 90,0ОТ,О0 300,000.00 

4288 tе&Т. 34 одр,к.хиг.и  yгост. I7О,ООО.ОО  70,000.08 

4280 М&Т. ЗА  ГГ +ее{4&е  50,000,00 . 60,000.00 

УјП0О  390,000.00 ј.600,*00.00 100,000,00 2,640,000,00 100.000,00 1,080.000,00 661.00.0* 4.абв.009,00 4.002,100,00 16,000,000.00 

З. Ову  одлуку  доставити  Скупштини  Града  Новог  Сада, ради  добијања  сагласности . 

НОВОСАДСКИ  ДЕЧИЈИ  
КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР  

Број:  !/22  
датум:  оО . Уті2-2  

ноВи  САД  

Пре  едник  Управног  одбора: 

/  
Ф АЊА  ГbУБЈbАНАЦ  

Нови  Сад  Ѕ  
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ЛРЕГЛЕД  ДЕЛА  ПРОГРАМА  РАДА  НОВОСАДСКОГ  ДЕЧИЈЕГ  КУЛТУРНОГ  
ЦЕНТРА, НОВИ  САД  ЗА  2022. ГодИНУ, кои  СЕ  МЕЊА  

ІL ПЛАНИРАНИ  ТРОШКОВИ  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  УСТАНОВЕ  

1. ПЛАНИРАНИ  РЕДОВНИ  ТРОШКОВИ  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  УСТАНОВЕ  

1.1. Планиране  плате  запослених  

Из  буџета  Града  Новог  Сада  у  2022. години  планирају  се  средсі-ва  за  финансирање  плата  за  седам  
запослених: 
411-плате, додаци  и  накнаде  запослених  (зараде) 7.247.980,00 

412-социјални  доприноси  на  терет  послодавца 1.170.549,00 

1.2. Планиране  остале  накнаде  запосленима  

413-накнаде  у  натури 154.000,00 
На  основу  члана  118. Закона  о  раду, члана  28. посебног  колејпивног  уговора  за  установе  културе  чији  је  
оснивач  Република  Србија, аутономна  покрајина  и  јединица  локалне  самоуправе  и  члана  34. flравилника  
о  раду  Новосадског  дечијег  културног  центра  планирана  су  средсгва  намењена  за  маркице  за  долазак  и  
одлазак  са  посла  у  укупном  износу  од  154.000,00. 
414-отпремнине  и  помоћи 156.000,00 

415-накнаде  трошкова  за  запослене 255.000,00 
На  осноВу  члана  118. закона  о  раду, члана  28. Посебног  колеіnивног  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 130.000,00 
На  овом  конту  планирана  су  средства  за  исплату  накнада  члану  Управног  и  надзорног  одбора  из  реда  
запослених. 

1.3. Планирани  стални  трошкови  

421-сrални  трошкови 2.965.000,00 

за  несметано  функционисање  Усrанове  планирана  су  средства  за  трошкове  платног  промета  (80.000,00), 
енергетске  услуге  (1.150.000,00), комуналне  услуге  и  услуге  обезбеђења пословног  простора  
(885000,00), услуге  комуникација  (230.000,00), трошкове  осигурања  (130.000,00), закуп  имовине  и  
опреме  (490.000,00) 
Средства  за  сrалне  трошкове  Усrанове  планирају  се  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  у  укупном  
износу  од  2.965.000,00 динара. 

1.4. Планиране  накнаде  за  управни  и  надзорни  оДбор  

4235-сrручне  услуге  (накнаде  члановима  Уо  и  НО) 400.000,00 

На  основу  члана  20. и  26. Одлуке  о  оснивању  Новосадског  дечијег  културног  центар  Нови  Сад  (1Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  4/18), председнику  и  члановима  Управног, односно  Надзорног  одбора  
припада  накнада  за  рад  у  висини  yгврђеној  Одлуком  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  



( Сјi лист  Града  Новог  Сада 1, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19, 46/20 и  
45/2 1). 

2. ПЛАН  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКАТА  И  ОПРЕМЕ  

Новосадски  дечији  културни  центар  користи  просгор  у  Радничкој  улици  број  20 на  првом  спрату. У  овом  
простору  у  позоришној /мултифункционалној  сали  пожеЈbно  је  подићи  плафон  изнад  сцене. Тренутно  је  у  
наведеном  простору  поставЈbена  позорница, али  с  обзиром  да  је  висина  плафона  у  целом  простору  2,60 
м, потребно  је  део  плафона  изнад  бине  подићи  и  уградити  адекватну  расвету. Тиме  би  тренyгно  
импровизована  бина  лосгала  права  ,,мала  сцена  са  адекватном  висином  и  расвето . Такође, с  обзиром  
да  се  у  Центру  свакодневно  одржавају  програми  за  децу  и  да  велики  број  деце  свакодневно  пролази  
кроз  просrор  Центра, неопходно  је  планирати  редовно  кречење  зидова  због  честог  прЈbања, такође  се  у  
редовно  одржавање  објекта  планирају  замене  лед  панела  по  потреби, брава  на  вратима  и  прозорима  и  
слична  текућа  одржавања  зграде. Одржавање  опреме  подразумева  сервисе  клима  и  рачунара . 3а  ове  
намене  планирано  је  укупно  1.000.000,00 динара. 

3. ПЛАНИРАНЕ  ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  

У  2022. години  потребно  је  набавити  озвучење, графичку  пресу, електрични  клавир  и  осrалу  недостајућу  
опрему  за  културу, науку, образовање  и  спорт  по  потреби . 3а  ове  намене  планирано  је  укупно  500.000,00 
динара. Такође  је  планирано  50.000,00 динара  за  нематеријалну  имовину  за  набавку  лиценци. 

4. ПОДАЦИ  О  уКуПНО  ПЛАНИРАНИМ  СРЕДСТВИМА  УСТАНОВЕ  

4.1. ПЛАНИРАНИ  ПРИХОДИ  

ИЗВОР  ПРИХОДА  ИЗНОС  ГІРИХОДА  
изво  oi 28.883.529,00 

ИЗВОР  04 1.158.000,00 

УКУIІНО  ПРИХОДИ: 30.041.529,00 

4.2. ПЛАНИРАНИ  РАСХОДИ  

Ек.клас. 
Средства  и3 буџета  

(извор  01) 
Сопствени  прихоДи  

(извор  04) 
УКУПНО  

411 7.247.980,00 210.936,00 7.458.916,00 

412 1.170.549,0 34.064,00 1.204.613,00 

413 154.000,00 154.000,00 

414 156.000,00 156.000,00 

415 255.000,00 255.000,00 

416 130.000,00 130.000,00 

421 2.965.000,00 85.000,00 3.050.000,00 

422 470.000,00 470.000,00 

423 11.000.000,00 522.000,00 11.522.000,00 

424 2.830.000,00 286.000,00 3.116.000,00 



425 1.000.000,00 1.000.000,00 

426 810.000,00 20.000,00 830.000,00 

482 50.000,00 50.000,00 

485 95.000,00 95.000,00 

512 500.000,00 500.000,00 

515 50.000,00 
- 

50.000,00 

укупНо  28.883.529,00 1.158.00000 30.041.529,00 

111. ПЛАНИРАНИ  ПРОГРАМИ  И  АКТИВНОСТИ  УСТАНОВЕ  

2. ДРАМСКА  УМЕТНОСТ  И  СЦЕНСКИ  ПОКРЕТ  

Укупна  вредност  програма : 1.400.000,00 динара  (извор  01) 

Опис  програма : Програм  се  реализује  кроз  три  објіасти: драмски  стyдио  за  децу  и  младе; Програми  
гостовања  ,,На  нашој  сцени , Развијање  модерног  сценског  покрета  

Драмски  сгудио  за  децу  и  младе  реализује  се  кроз  педагошки  радионички  рад  са  децом  и  младима  од  7 
до  18 година . Кроз  рад  на  радионицама  деца  се  упознају  са  књижевним  делима  која  предсгавЈbају  
основу  за  рад  на  сцени, језиком, различитим  вештинама  комуникације . Упознају  се  са  елементима  
сценске  уметности  (драматургијом, писањем  сценарија, сценографијом, костимом, режијом ...) односно  
укупним  позоришним  и  филмским  стваралапјтвом . Крајњи  циЈb рада  у  радионицама  је  поставка  
представа  у  форми  малих  позоришних  етида  различитих  жанрова, корео  драме, игре  и  покрета  као  и  
кратких  играних/филмских  радова . Радионице  ће  водити  професионални  глумци, режисери  и  
сценаристи . Програм  ће  се  реализовати  током  школске  године. 

Програми  гостовања  ,,На  нашој  сцени  -Организацијом  гостовања  позоришта  на  нашој  сцени  деца  се  на  
занимјив  начин  упознају  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  позори uпа  и  независних  продукција , али  и  извођење  дечијих  
аматерских  представа . Програм  ће  се  реализовати  током  целе  године. 

Програм  савременог  плеса  - Програм  под  називом  ,,Бескрајни  почеци  замишЈbен  је  као  низ  плесних  
радионица  намењених  деци  старијој  од  10 година, која  су  заинтересована  за  савремени  плес  и  
истраживање  покрета, плесних  техника  и  упознавање  са  овом  уметношћу  као  медијем  за  сопствено  
изражавање . Искуство  у  плесу  није  обавезно  за  присуство  радионицама . Током  радионица  деца  ће  учити  
кореографије  које  ће  касније  служити  као  основа  за  истраживачки  процес  у  којем  ће  кроз  технике  као  
што  су  импровизација  и  писање  кореографије  (скора ) учити  о  основним  параметрима  у  плесу  као  што  су  
време, простор, партнер, музика . Поред  овога, радионице  ће  се  бавити  транспоновањем /преношењем  
личних  искустава  и  интересовања  у  перформативно  изражавање  кроз  вежбе  које  за  фокус  имају  
проналажење  личног  израза  и  израза  групе. Радионица  има  за  ци  и  да  оснажи  учеснике  за  активан  
однос  према  процесу  и  извођачком  чину. Током  рада  истраживаће  се  како  учесници  гледају  на  процес  
рада  у  извођачким  уметностима  и  на  извођачки  чин, како  разумеју  нека  своја  лична  искуства  и  како  их  
укјbучују  у  извођачки  материјал , како  виде  своју  позицију  у  ширем  друштвеном  контексту, како  
размишЈbају  о  својим  интересима  и  вредностима  у  односу  на  контексг  у  коме  живе. Крајња  фаза  рада  је  
презентација  у  форми  кратке  плесне  представе  која  ће  се  одиграти  у  јуну  2022. године. У  току  рада  
тежиће  се  интердисциплинарном  приступу  - корисгећи  принципе  и  методе  који  посгоје  у  плесном  и  



драмском  процесу  и  истраживању, али  и  оне  који  долазе  из  других  области  и  уметности . гlрограм  ће  се  
реализовати  у  периоду  од  фебруара  до  јуна, кроз  радионице  које  ће  се  одржавати  два  пута  неделно. 

Радионице  Савременог  циркуса  - у  сарадњи  са  удружењима  Креативни  погон, 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  сгране  хемисфере  мозга . Радионице  савременог  циркуса  представлају  спој  циркуских  
вештина, техника  глуме, плеса  и  музике, а  вођене  су  од  стране  професионалних  жонглера, глумаца, 
акробата, редитења, музичара  и  представлају  њихов  заједнички  рад. Учешће  у  радионицама  омој-ућава  
деци  да  стекну  нова  знања  и  вештине, а  само  извођење  перформанса  (који  предсгавња  завршницу  рада  
на  радионицама ) омогућава  им  да  се  активно  укјуче  у  креирање  културних  садржаја . 

Аутор(и): Ана  Илић, режисерка, Јелена  Галовић, глумица, Јована  Ракић  и  Миа  Инић, кореографкиње  и  
плесне  педагошкиње , драган  Јајић  Владисавлев  и  Небојша  Шупић, сиркуски  педаі-ози  

Цил  програма  и  очекивани  резултати : Цијb рада  у  радионицама  Драмског  сјудија  је  да  полазници  
открију  и  упознају  себе  и  свет  око  себе, да  кроз  вежбе  импровизације, дикције, дисања  и  покрета  стекну  
самопоуздање , развијају  машту  и  креативносг . Да  савладају  веuпину  говора, разбију  трему  и  вежбају  
јавни  наступ . Са  децом  се  ради  на  развоју  њихове  личности, поштовања  себе  и  других  и  прихватању  
различитости . Програми  ,,На  нашој  сцени  имају  за  цил  да  деци  приближе  позориште, да  се  код  деце  од  
малих  ногу  развија  потреба  за  позориштем, на  тај  начин  се  ради  на  развоју  нових  корисника  културе  и  
развоју  нове  публике  која  ће  касније  имати  створену  навику  да  своје  слободно  време  испуни  културним  
садржајима . Програми  развоја  сценског  покрета  реализују  се  кроз  радионице  под  називом  ,,Бескрајни  
почеци  и  радионице  Савременог  циркуса . Ови  програми  имају  за  цињ  да  оснажи  учеснике  за  активан  
однос  према  процесу  рада  у  извођачким  уметностима  и  извођачком  чину. 

Цињне  групе: деца  и  млади  од  7 до  18 година . 

Партнерства  и  сарадње: Удружење  ,,Креативни  погон , Удружење  ,,Лудифико  

3. ,,КУЛТУРА  ОД  А  ДО  Ш  

Укупна  вредност  програма : 200.000,00 динара  (извор  01) 

Опис  програма : Програми  под  називом  ,,Култура  од  А  до  шеi реализују  кроз  дружење  са  књижевницима , 

уметницима , научницима, и  другим  занимивим  гостима  из  различитих  области, 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 . 

У  оквиру  програма  ,,Култура  од  А  до  ше  обележиће  се  значајни  датуми  за  Град  Нови  Сад  али  и  светски  
значајни  датуми  као  што  су: Дан  Града, дан  позоринпа , Међународни  дан  дечије  књижевности , 
Међународни  дан  породице, дан  дунава, Међународни  дан  пријателства , Међународни  дан  
толеранције ,...У  оквиру  програма  Култура  од  А  до  Ш  биће  реализовани  програми  упознавања  деце  са  
филмом  и  филмскимјезиком . 

У  оквиру  овог  програма  биће  реализоване  креативне  радионице  за  децу  у  сусрет  8. Марту  и  у  сусрет  
Ускрсу. 

Програми  ће  се  реализовати  континуирано  током  целе  године. 



Ayrop(u): Јелена  Допуђ, уредница  часописа  ,,І-tевен  и  Слободанка  Угреновић, организатор  кулі-урних  
активности  у  НСДКЦ  

Цијb іірограма  и  очекивани  резултати: 

Програми  имају  за  ЦИЈb да  децу  и  младе  на  занимив  начин  ynyre y најшире  yrицаје  културе  на  живоt 

ЦиЈbне  групе: Деца  предшколског  и  школског  узрасга  до  завршене  средње  иколе  

Партнерства  и  сарадње: пу  ,,Радосно  детињсгво  и  приватне  предшколске  установе, основне  и  срење  
школе  са  територије  Новог  Сада. 

5. ПРОГРАМИ  У  окВИРу  других  МАНИФЕСТАЦИјА  ЗА  дЕЦУ  - ,,ЗМАЈЕВЕ  ДЕЧИЈЕ  
ИГРЕ  И  ,ДЕЧИЈА  НЕДЕЈbА  

Укупна  вредност  програма : 220.000,00 динара  (извор  01) 

Опис  програма: Новосадски  дечији  културни  центар  подржаће  и  уклучити  се  у  дугогодишње  програме  за  
децу  као  што  су  ,,змајеве  дечије  игре  и  ,,Дечија  недејbа , као  и  друге  градске  манифестације  за  децу. 
Новосадски  дечији  културни  центар  ће  се  у  наведене  манифестације  уклучити  програмским  садржајима  
у  складу  са  концептом  генералног  организатора . 

Аутор(и): Запослени  и  сарадници  НСДКЦ-а  

ЦИЈb програма  и  очекивани  резултати: Представњање  дечијег  стварала uпва  и  сгварала uјтва  за  децу  

ЦиЈbне  групе: Деца  предшколског  и  млађег  школског  узраста  

Партнерства  и  сарадње : пу  ,,Радосно  детињство  и  приватне  предшколске  установе, основне  школе  са  
територије  Новог  Сада. 

б. МАНИФЕСТАЦИЈА  РАСПУСТИЛИШТЕ  

Укупна  вредност  програма : 1.010.000,00 динара  (извор  01) 

Опис  програма: 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. ЦиЈb Манифестације  је  да  деци  омогући  квалитетно  културним  садржајима  испуњено  време  
током  распуста . Такође  Распустилиште  је  место  ваннаставног  образовања  и  васпитања  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  
Јb дИ  годишње  учествује  у  реализацији  одабраних  тема  за  одређену  годину. Као  модел  у  осмиијњавању  
програмских  активносги  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  ,,3агревање  за  школу . 

Ayrop(u): Александра  Лукић, директор  НСДКЦ-а  



Циј, програма  и  очекивани  резултати : циЈb Манифестације  је  да  пружи  деци  квалитетно  културним  
садржајима  испуњено  време  током  распуста , али  и  ваннаставно  образовање  и  васпитање  у  nроцесу  
производње  и  коришћења  културе  и  сгварања  нове  публике  кроз  процес  развијања  емоционалне  
интелигенције  и  способности  деце. 

Цињне  групе: Деца  предшколског  и  млађег  школског  узраста  

Партнерства  и  сарадње : Позоришта  за  децу, Књижевници, Удружења  која  се  баве  дечијим  
стваралаштвом  и  стваралаштвом  за  децу, глумци  и  други  уметници  

7. ПРОГРАМ  КУЛТУРНЕ  СТАНИЦЕ  ,,МЛИН  

Укупна  вредност  програма : 2.473.000,00 динара  

Вредност  програма  извор  01- 1.ззо.000јоо  динара  

Вредност  програма  извор  04 - 1.143.ооо,оо  динара  

Опис  програма: Новосадски  дечији  културни  центар  је  кроз  сарадњу  са  Фондацијом  2022, у  202о. години  
покренуо  програм  Културне  станице  ,,Млин  и  тиме  се  прикњучио  мрежи  културних  станица. Програм  
Културне  станице  ,,Млин  предсгавња  платформу  за  сарадњу  са  Фондацијом  2022, као  и  платформу  за  
промоцију  свих  програма  Новосадског  дечијег  културног  центра . У  склопу  програма  Културне  станице  у  
2022. години  планира  се  низ  програма  за  децу  и  младе  који  ће  пратити  одређене  програмске  лукове  
предвиђене  програмским  концептом  Фондације  2022, као  и  размена  програма  у  оквиру  мреже  
Културних  станица . 

У  оквиру  програма  Културне  станице  Млин  у  програмском  луку  Будућносr Европе  у  2022. години  НСДКЦ  
ће  реализовати  програм  под  називом  Књижевна  стаза . Овај  програм  већим  делом  је  подржан  и  кроз  
конкурс  Фондације  2022. Основна  идеја  овог  програма  је  да  се  повежу  уметнички  садржаји  са  
рекреативним  и  спортским  активностима  Фрушкгороског  маратона. Фокус  програма  је  yсмерен  на  рад  са  
децом  основношколског  узраста, који  ће  се  кроз  радионице  упознавати  са  реномираним  домаћим  
дечијим  nисцима  и  учествовати  у  избору  одређених  цитата  на  задату  тему. Изабрани  цитати  ће  бити  
распоређени  на  најкраћој  стази  која  ће  на  отварању  Фрушкогорског  маратона  2022. добити  назива  
Књижевна  стаза 1 . На  Књижевној  стаза  биће  поставњено  између  15 и  20 фиксних  паноа  са  одабраним  
цитатима . Панои  ће  садржати  QR кодове  са  информацијама  о  писцима  и  делима  одакле  су  преузети  
цитати  или  информације  о  установама  културе  и  културним  станицама . Отварање  Фрушкогорског  
маратона  2022. биће  и  отварање  Књижевне  стазе. На  отварању  стазе  биће  организован  уметнички  
програм  за  децу  и  дружење  са  књижевницима . 

У  оквиру  истог  програмског  лука, НСДКЦ  ће  бити  партнер  на  реализацији  програма  међународне  
размене  деце  и  младих  . Програм  ће  бити  испуњен  креативним  радионицама , организованим  
квалитетним  дружењем  и  забавом, током  којих  ће  учесници  моћи  да  се  уnознају  и  размењују  знања  и  
ставове, граде  међуњудске  односе, уче  социјалне  вештине. До  20 младих  од  13 до  18 год  из  4 евроnске  
земње  биће  гости  на  програму  размене . 

Новосадски  дечији  културни  центар  биће  укњучен  као  партнер  и  другим  удружењима  у  низ  активности  у  
години  титуле  Европске  престонице  културе . 



Кроз  програм  Културне  станице  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. 

Аутор(и): 3апослени  уредници  и  организатори  НСДКЦ-а  

Цијb програма  и  очекивани  резултати : циЈb упрограма  је  укјbучивање  НСДКЦ-а  и  подршка  у  реализацију  
програма  Нови  Сад  Европска  престоница  културе  

ЦиЈbне  групе: Деца  предшколског  и  школског  узраста  до  завршене  средње  школе  

Партнерства  и  сарадње: Фондација  2022, Планинарско  смучарско  друштво  Железничар , Мафин  
продукција, Центар  за  ликовно  васпитање  деце  и  омладине  Војводине, Удружење  Крестивни  погон  и  
други  

8. ПРОГРАМ  НЕВЕН  И  МАЛИ  НЕВЕН  

Укупна  вредност  програма : 3.950.000,00 динара  (извор  01) 

Опис  програма : 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  фирмом  Дневник  ад  дотадашњим  издавачем . Лист  за  децу  ,,Невен  је  најстарији  часопис  на  
ћирилици  за  децу  у  Србији  и  давне  1880. године  основао  га  је  Јован  Јовановић  Змај.Часописје  обновЈbен  
1979. године  и  први  уредник  након  змаја  био  је  Мирослав  Мика  Антић. ,,Мали  Невен  појавЈbује  се  1983. 
године  као  засебно  издање, док  је  пре  тога  излазио  као  подлистак  ,,Невена . На  тај  начин  су  подејене  
цине  групе  читалаца, тако  је  ,,Мали  Невен  намењен  нижим  основношколским  узрастима, док  је  
тематика  ,,Невена  прилагођена  старијим  основцима . 

Данас  су  часописи  регистровани  као  стручна  литература  и  излазе  двомесечно , сваки  часопис  у  тиражу  од  
по  600 примерака . Часописи  се  покјіањају  деци  из  новосадских  школа  и  вртића, али  и  другим  школама  
ван  НовогСада  којесуизразилежеЈ bуда  гадобијају . 

Обавезни  примерци  шаЈbу  се  Библиотеци  Матице  Српске, Новог  Сада  и  свим  важнијим  установама  
културе  у  Новом  Саду  и  Србији . 

У  току  2021. године  уз  финансијску  подршку  Министарства  културе  и  информисања  НСДКЦ  је  развио  
андроид  апликацију  како  би  часопис  био  достулан  деци  и  у  њима  блиском  формату, односно  на  
њиховим  мобилним  телефонима . 

У  2022. години  НСДКЦ  ће  наставити  са  издавањем  часописа  у  штампаном  формату  и  исгом  тиражу, а  
широј  публици  часопис  ће  бити  доступан  и  кроз  андроид  апликацију, која  ће  се  свакодневно  освежавати  
новим  садржајима . Апликацију  је  nогребно  у  2022. гсдини  дорадити  развојем  ЦМС  -а  и  учинити  је  
интерактивном, чиме  ће  иста  постати  још  интересантнија  деци. 

ЦМС  (Content Managemet Ѕyѕtem) je потребан  за  управање  и  контролисање  садржаја  апликације  у  
домену  Игрица, које  су  настале  из  рубрике  енигматике  које  су  саставни  део  часописа  ,,Невен  или  ,,Мали  
Невен  још  из  3мајевог  времена, када  су  се  звале  даштања . Првенствени  ци  ове  апликације  је  да  се  код  
деце  створи  навика  да  усвајају  знање  кроз  игру  на  њима  доступан  и  прихватив  начин. (Пyгем  ЦМС-а  
садржаја  апликације, у  домену  Игрица, додаје  се, освежава  или  брише  садржај  из  апликације . Уколико  
се  за  пример  узме  Квиз, потребно  је  преко  ЦМС-а  дефинисати  питања  и  одговоре, или  за  игрицу  



Енигматика  дефинисати  сва  појединачна  nojba. Основни  разлог  кори Lјіћења  ЦМС-а  јесте  могућност  
измене  података  уживо. Подаци  се  мењају  динамички  и  није  потребно  константно  мењање  апликације  
за  сваки  нови  садржај  и  трошење  додатних  ресурса, него  само  пyгем  ЦМС-а  ажурирати  податке  
апликације  у  домену  Игара.) 

Биће  обавњена  обука  запослених, који  ће  се  оспособити  за  рад  на  овом  програму, како  би  се  
успоставила  дневна  диманика  промене  садржаја  на  сајту, а  самим  тим  аугоматски  апликовала  и  на  
андроид  апликацију. 

Ова  апликација  нуди  деци  бесплатан, а  пре  свега  едукативан  садржај, а  оно  по  чему  се  суцітински  
разликује  од  свих  других, да  из  назовемо  Игара, јесте  ауторски  приступ  свим  темама  из  области  и  
предмета  важним  за  образоеање  деце  основношколског  узраста . 

У  оквиру  програма  ,,невенеi  и  ,,Мали  Невен  планира  се  и  организације  конференције  под  називом  
,,Опстанак  школских  часописа  на  српском  и  језицима  националних  мањина  у  Србији  и  региону . 

Оно  што  би  претходило  овој  конференцији  јесте  успоставњање  контаката  са  свим  уредницима  листоеа  за  
децу  на  српском  и  језицима  националних  мањина, а  све  у  цињу  стварање  једне  опште  слике  сгања  
медија  за  децу  у  нашем  друштву. Конференција  је  замишњена  као  панел  дискусија, након  које  би  се  
могла  издати  публикација , у  електронској  или  штампаној  форми, која  би  садржала  закњучке  са  
конференције  и  виђења  поставњене  теме  из  угла  сваког  учесника  панел  дискусије . 

Аутор(и): Јелена  допуђ, уредник  часописа  ,,Невен  и  Ивана  Ђукић, уредник  часописа  ,,Мали  Невен  

ЦиЈb програма  и  очекивани  резултати : Цињ  програма  је  да  се  деци  у  штампаном  и  дигиталном  формату  
понуде  различите  теме  из  области  и  предмета  важних  за  образовање  деце  основношколског  узраста, а  
које  се  представјbају  кроз  аугорске  текстове . 

Цињне  групе: деца  предшколског  и  школског  узраста  до  завршене  средње  школе  

Партнерства  и  сарадње: Градска  библиотека  дечје  одењење  у  Новом  Саду, дечији  културни  центар  
Београд, Библиотека  Града  Београда, Матица  Српска, Српско  просвјетно  и  културно  друштво  
Просвјета , Тузла, Културни  центар  Панчево, Културни  центар  Шид, Издавачка  кућа  Пчелица, Чачак, 
Издавачка  кућа  Вулканчић  Београд, Издавачка  кућа  дечије  н08ине11  Горњи  Милановац, Биоскопи  
Арена  Синеплекс  и  Променада, промоције  породичних  викенда, Удружење  Глас  Метохије  часописи  за  
српску  децу  у  Енклавама, Сарадња  са  срnским  школама  у  дијаспори  

д. РЕДОВНЕ  АКТИВНОСТИ  У  оквиру  ОСНОВНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  

Укупна  вредност  програма : 4.060.000,00 динара  (извор  01) 

Опис  програма: За  несметано  одвијање  активности  на  спровођењу  програма  и  пројеката  планираних  за  
2022. годину, неолходна  су  средства  за: сталне  трошкове, административне  и  компјyгерске  услуге, 
трошкове  путовања, закуп  имовине  и  опреме, адвокатске  услуге, услуге  дизајнера , услуге  снимања  и  
фотографисања  свих  догађаја , осигурање, услуге  спремања  простора, услуге  чувања  простора  
(обезбеђење ), услуге  за  домаћинство  и  угоститењство, услуге  за  репрезентацију , набавку  
административног  материјала , материјала  за  одржавање  хигијене, материјала  за  образовање  и  
усавршавање  запослених ... 



10. Програмска  табела  — распоред  програмских  активности  по  економским  
класификацијама  

РПОРЕд  ПРОГРАМСКИХ  ТРОШКОВА  ПО  ЕКОНОМСКиМ  КПФИФИКФдИЈАМАУ  2022. ГОДИНИ  РЕДОВНИ  ПРОГРАМИ  
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