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ПРЕГЛЕД КУЛТУРНИХ  ПРОГРАМА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД 
КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
КУЛТУРНИ ПРОГРАМ     укупно: 2.200.000,00 

 
1. КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ                  1.780.000,00      
 
Музичко-сценски програм            480.000,00 
Драмске, музичке и плесне едукативне радионице за децу и младе 
 
424221 – хонорари уметника сарадника          400.000,00 
423419 – усл. штампе и флајера             50.000,00 
426621 – материјали за културу             30.000,00 
 
Програми језичке културе             80.000,00 
Сусрети са писцима за децу и младе, 
радионице говорне културе, новинарска радионица  
и школа поезије 
 
424221 – хонорари уметника сарадника                       80.000,00 
 
Програми ликовне и визуелне културе и дечја галерија          280.000,00 
Радионице из области ликовне и примењене уметности  
за децу и младе излагачка делатн. ликовне галерије 
 
424221 – хонорари уметника сарадника                     210.000,00 
423419 – услуге штампе плаката и каталога           50.000,00 
426621 – материјал за културу             20.000,00 
 
Дани игре                           40.000,00 
Креативне радионице за децу и младе 
за време школског распуста 
 
424221 – хонорари уметника сарадника            30.000,00 
423419 – услуге штампе плаката             10.000,00 
 
Истражујем, откривам, сазнајем            140.000,00 
Едукативне радионице за децу и младе из  
области популарне науке 
 
424221 – хонорари сарадника            120.000,00 
426621 – материјал за културу              20.000,00 
 
Развојно – психолошки програми           420.000,00 
Психо-социјална подршка деци и младима у превазилажењу  
развојних тешкоћа 
 
424221 – хонорари сарадника            420.000,00 
 
Слободан говор и лични став – интерактивне трибине        340.000,00 
Интерактивне трибине за средњошколце које третирају  
актуелне теме из области друштвеног и културног живота 
 
 
424221 – хонорари сарадника             340.000,00 
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2. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА            250.000,00 
 
Бранкови дани у Вуковару              65.000,00 
 
422211 – трошкови дневница              35.000,00 
422221 – трошкови превоза              30.000,00 
 
Загребачко казалиште младих                        120.000,00 
 
422211 – трошкови дневница              30.000,00 
422221 – трошкови превоза              40.000,00 
422231 – трошкови смештаја                50.000,00 
 
Златно славејче Скопље               65.000,00 
 
422211 – трошкови дневница              30.000,00 
422221 – трошкови превоза               25.000,00 
422299 – остали трошкови (таксе, разне усл...)            10.000,00 
 
 
3. МАЛА МАНИФЕСТАЦИЈА «ДЕМУС»           170.000,00 
Градско такмичење музичких секција  
основних школа Београда 
 
424221 – хонорари чланова жирија и осталих уметника          80.000,00 
423419 – услуге штампе (муз.збирка,плакати, програми)          60.000,00 
426621 – материјал за културу – двд, цд...            30.000,00 
 
 
ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 
 
____________________________________ __________________________      
(Оливера Јежина)                        (Катарина Живановић) 
 
 
 
 
 

 


