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1. Порески идентификациони број (ПИБ) 100247357 
2. Матични број лица (прав.лица радње) 17074563 
3. Назив фирме (пун назив) Дечји културни центар Београд 
4. Назив фирме (скраћени назив) ДКЦБ 
5. Име и презиме овлашћеног лица Проф. мр Драган Марић 
6. Општина Палилула 
7. Место Београд 
8. Назив улице Таковска 
9. Кућни број (број и слово) 8 

10. Број телефона 011 32 42 011 
11. Број факса 011 32 42 314 
12. e@mail Info@dkcb.rs 

 
Подаци о делатности 
 

 Назив фирме Шифра делатности 
1. Дечји културни центар Београд 90.04 - рад уметничких установа 

 
Подаци о рачуну у банци 
 

 Назив банке Место Број текућег рачуна 

 Управа за Трезор Београд 840-613664-02 
 Управа за Трезор Београд 840-613668-87 

 
 

ЈБКС  
 

03626 
 

Управни одбор: 
 
Милан Субота (председник) 
Зефирино Граси (члан од 25.09.2018.) 
Предраг Вуковић Пеђолоно (члан од 25.09.2018.) 
Весна Крњаић Митровић (члан из реда запослених од 25.09.2018.) 
Елена Ковачевић (члан из реда запослених од 25.09.2018.) 
 
Надзорни одбор: 
 
Марија Марковић, председник 
Радомир Анђелковић (члан од 25.09.2018.) 
Стеван Нешковић, (члан из реда запослених од 25.09.2018.) 
 

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 
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а) Подаци о простору који установа користи 
 
Средствима Града Београда, по пројекту великог српског архитекте проф. арх. Ивана Антића, 1968. 
године изграђен је културно – образовни центар за децу у Таковској бр.8 
 
Дечјем културном центру Београд, од стране оснивача, града Београда, уступљен на коришћење 
објекат укупне површине од 4661,00 квадратни метар. 
 
 ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
тип објекта: обострано узидани објекат 
 
категорија објекта: 

 
V 

класификација појединих 
делова објекта: 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака: 

100% 
 

126101 Биоскопи, концертне дворане, оперске 
куће, позоришта, итд 

назив просторног 
односно урбанистичког 
плана: 

План генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе – Град Београд (Сл. лист града 
Београда бр. 20/16) 

место: Београд 
број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина: 

КП 1953/23 КО Палилула 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина преко којих 
прелазе прикључци за 
инфраструктуру: 

КП 1953/24 КО Палилула 

број катастарске парцеле/ 
списак катастарских 
парцела и катастарска 
општина на којој се 
налази прикључак на 
јавну саобраћајницу: 

КП 1953/24 КО Палилула 

 
 
 
 
 

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ 
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димензије објекта: 
 

укупна површина парцеле/парцела: 2127 m² 
укупна БРГП надземно: - 
укупна БРУТО изграђена површина: - 
укупна НЕТО површина: - 
површина приземља: - 
површина земљишта под објектом/заузетост: 737 m² 
спратност (надземних и подземних етажа): По+НП+П+2 
висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и 
др.): 

- 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.): 

- 

спратна висина: различите 
број функционалних јединица: једна 
број паркинг места: 0 на парцели 

материјализација 
објекта: 
 
 
 

материјализација фасаде: камен, малтер, стакло 
оријентација слемена: југозапад - североисток 
нагиб крова: - 
материјализација крова: Бакарни лим 

 
 
 основ коришћења (уговор или решење) 

 
Решењем Градоначелника града Београда број: 463-317/09-Г од 18.2.2009. године, 

дата ј е на коришћење Дечјем културном центру Беоrрад из Београда, Таковска бр. 8, на време 
од 10 година, без накнаде, непокретност - објекат Дома пионира у ул. Таковској бб (објекат 2), 
у површини од 4661 м2, који се налази на катастарској парцели број 1953/23, ЗКУЛ бр. 6984 KО  
Београд 2. 

 
 

 стање простора и опреме (кратак опис) 
 
И током 2018. године настављено је са великим инвестицијама у опремање простора, набавку нове 
опреме и текуће одржавање објекта. 
 
Финансијским планом и програмом за 2018. годину предвиђено је редовно одржавање ових система, 
тако да су иста рађена и на: 
 
 стабилном систему за гашење пожара; 
  систему сценске расвете; 
 систему за климатизацију (грејање и хлађење); 
 систему за резервно напајање струјом (агрегат); 
 ентеријерској расвети; 
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 Средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по Закључцима 

градоначелника: 
 
          У 2018. години није било набавки из буџета града Београда по Закључцима градоначелника. 
   
 
 Подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а за које су 

средства обезбеђена из буџета града Београда (врста набавке, реализовани износ...) и 
подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода (врста набавке, 
реализовани износ): 

 
 

  
STOLICA ZA 4, LIGHT 3 TehnoMerkur doo  07/05/2018 07/05/2018  12,672.00 
STOLICA ZA 4, LIGHT 3 TehnoMerkur doo  07/05/2018 07/05/2018  12,672.00 
STOLICA ZA 4, LIGHT 3 TehnoMerkur doo  07/05/2018 07/05/2018  12,672.00 
NAPAJANJE LC POWER COSMO COOL LC-

 
DUOCOM IRENA 

  
 25/09/2018 25/09/2018  1,690.00 

STOLICA IKEA IKEA SRBIJA DOO  11/12/2018 14/12/2018  12,998.00 
METALNA POKRETNA KASA SA TRI 
FIJOKE, KLJUC 41/57/63 

OFFICE1SUPERSTORE 
doo 

 08/03/2018 08/03/2018  25,990.00 

STOLICA ZA 4, LIGHT 3 TehnoMerkur doo  07/05/2018 07/05/2018  12,672.00 
HARD DRIVE EXTERNAL, 4TB, ONE-
TOUCH AUTO BACKUP 

VIPHOUSE d.o.o.  25/05/2018 25/05/2018  14,118.00 

HARD DRIVE EXTERNAL, 4TB, ONE-
TOUCH AUTO BACKUP 

VIPHOUSE d.o.o.  25/05/2018 25/05/2018  14,118.00 

HARD DRIVE EXTERNAL, 4TB, ONE-
TOUCH AUTO BACKUP 

VIPHOUSE d.o.o.  25/05/2018 25/05/2018  14,118.00 

HARD DRIVE EXTERNAL, 4TB, ONE-
TOUCH AUTO BACKUP 

VIPHOUSE d.o.o.  25/05/2018 25/05/2018  14,118.00 

A3 HIGH SPEED FLATBED SCANNER VIPHOUSE d.o.o.  25/05/2018 25/05/2018  43,188.00 
DESKTOP RACUNAR DDR4 8GB X2, AMD 
AM4, SAMSUNG 500GB, MIDI TOWER 

VIPHOUSE d.o.o.  29/05/2018 29/05/2018  157,873.20 

PLAKAR ZA REGISTRATORE I KNJIGE 
SA UKRASNOM LAJSNOM NA 
PLAFONU 

EXPO LINE DOO  31/05/2018 31/05/2018  10,980.00 

KLIMA R94/18 MD TECHNICS DOO  20/06/2018 20/06/2018  98,400.00 

ACER PH317-52-74XH, I7, 16GB, 1258GB BC GROUP COMPUTERS  
 

 13/07/2018 13/07/2018  169,990.00 
KANCELARIJSKA STOLICA 
SWAY60X48X103 CRNA/BELA 

EMMEZETA DOO  18/09/2018 18/09/2018  7,999.00 

KANCELARIJSKA STOLICA 
SWAY60X48X103 CRNA/BELA 

EMMEZETA DOO  18/09/2018 18/09/2018  7,999.00 

KANCELARIJSKA STOLICA 
SWAY60X48X103 CRNA/BELA 

EMMEZETA DOO  18/09/2018 18/09/2018  7,999.00 

ROLO ZAVESE SA AL SINOM I AL TEGOM LK - LUKIC ROLET  28/09/2018 28/09/2018  39,995.04 

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и одржавање објекта и 
опреме у 2018. години 
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ROLO ZAVESE SA AL SINOM I 
MEHANIZMOM SIVE BOJE 

LK - LUKIC ROLET  15/10/2018 15/10/2018  130,942.00 

ROLO ZAVESE SA AL SINOM 
(SVETLIJA ZELENA) I MEHANIZMOM 
SIVE BOJE 

LK - LUKIC ROLET  15/10/2018 15/10/2018  95,000.00 

ROLO ZAVESE SA AL SINOM - 
KANCELARIJA 407 

LK - LUKIC ROLET  01/11/2018 01/11/2018  41,445.00 

ROLO ZAVESE SA AL SINOM ZA SLAU 
303 21M2 

LK - LUKIC ROLET  01/11/2018 01/11/2018  65,223.31 

ROLO ZAVESE SA AL SINOM ZA SLAU 
304 11,6M2 

LK - LUKIC ROLET   
01/11/2018 

 
01/11/2018 

  
36,028.11 

ROLO ZAVESE SA AL SINOM ZA SLAU 
305 11,85M2 

LK - LUKIC ROLET  01/11/2018 01/11/2018  36,804.58 

KANCELARIJSA STOLICA SWAY 
60X48X103 CRNA/BELA 

EMMEZETA DOO  21/11/2018 21/11/2018  7,999.00 

KANCELARIJSA STOLICA SWAY 
60X48X103 CRNA/BELA 

EMMEZETA DOO  21/11/2018 21/11/2018  7,999.00 

DESKTOP RACUNAR AMD A10, DDR 
4GB, 240 GB 

VIPHOUSE d.o.o.  23/11/2018 23/11/2018  32,248.40 

MIKROFON BEYERDYNAMIC TG V35 S Player plus doo  29/11/2018 29/11/2018  5,880.00 

SENNHEISER EW 100 G4-945-S 
WIRELESS MICROPHONE 

Player plus doo  07/12/2018 07/12/2018  91,080.00 

MIKRO LINIJA PIONIR X-CM42BT-K WINWIN SHOP DOO  25/12/2018 25/12/2018  23,990.00 

ORMAR GD 24 MATIS DOO  26/12/2018 26/12/2018  25,151.90 

ORMAR GD 24 MATIS DOO  26/12/2018 26/12/2018  23,308.80 

CASIO AP-460BKC Player plus doo  30/10/2018 30/10/2018  86,887.00 

CASIO AP-460BKC Player plus doo  03/11/2018 03/11/2018  86,887.00 

RIGA SPOLJNA ZID. LAMPA SA LED 
SIJALICA GU10 SMD 5W 

EGLO RASVETA DOO  20/11/2018 20/11/2018  5,483.25 

RIGA SPOLJNA ZID. LAMPA SA LED 
SIJALICA GU10 SMD 5W 

EGLO RASVETA DOO  20/11/2018 20/11/2018  5,483.25 

RIGA SPOLJNA ZID. LAMPA SA LED 
SIJALICA GU10 SMD 5W 

EGLO RASVETA DOO  20/11/2018 20/11/2018  5,483.25 

RIGA SPOLJNA ZID. LAMPA SA LED 
SIJALICA GU10 SMD 5W 

EGLO RASVETA DOO  20/11/2018 20/11/2018  5,483.25 

RIGA SPOLJNA ZID. LAMPA SA LED 
SIJALICA GU10 SMD 5W 

EGLO RASVETA DOO  20/11/2018 20/11/2018  5,483.25 

RIGA SPOLJNA ZID. LAMPA SA LED 
SIJALICA GU10 SMD 5W 

EGLO RASVETA DOO  20/11/2018 20/11/2018  5,483.25 

RIGA SPOLJNA ZID. LAMPA SA LED 
SIJALICA GU10 SMD 5W 

EGLO RASVETA DOO  20/11/2018 20/11/2018  5,483.25 

RIGA SPOLJNA ZID. LAMPA SA LED 
SIJALICA GU10 SMD 5W 

EGLO RASVETA DOO  20/11/2018 20/11/2018  5,483.25 

 
 

 УКУПНЕ НАБАВКЕ:  1,533,001.34 
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 Подаци о изведеним грађевинским радовима на текућем одржавању објекта ДКЦБ током 
2018. године: 

 
 

− Подополагачки радови:  56.000,00; 
− Водоинсталатерски радови: 10.000,00; 
− Фарбарски радови: 33.450,00; 
− Зидарски радови: 2.232,00; 
− Столарски радови: 401.329,90; 
− Молерски радови: 106.480,00; 
− Радови на водоводу и канализацији: 58.421,00; 
− Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда: 8.476,00. 

 
 
 
 

 УКУПНЕ НАБАВКЕ:    976.422,90 
 
 
 

 начин грејања: 
 
Објекат је прикључен на даљински систем грејања. 
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Запослени на неодређено време 16 

Запослени на одређено време 1 

Укупно: 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Драган Марић Директор установе 
2.  Леонтина Пат Програмски директор 
3.  Милина Васић Организатор програма 
4.  Горан Јоксић Продуцент у уметности и медијима 
5.  Елена Ковачевић Продуцент у уметности и медијима 
6.  Весна Крњаић-Митровић Уредник програма 
7.  Марија Милановић Лазаревски Графички дизајнер 
8.  Стеван Нешковић Продуцент у уметности и медијима 
9.  Лидија Сеничар Ликовни уредник 
10.  Снежана Станковић Уредник програма 
11.  Мира Степановић Спремачица 
12.  Далибор Стојановић Координатор организације програма 
13.  Ивана Табори Обрадовић Уредник програма 
14.  Ивана Теодоровић Стојановић Уредник програма 
15.  Татјана Ђорђевић Самостални финансијско-

рачуноводствени сарадник 
16.  Милош Бајић Руководилац правних, кадровских и 

административних послова  
17.  Вера Мићић Даковић Пословни секретар 
18.  Спасоје Божић Домар / мајстор одржавања (до 

20.12.2018. године) 

3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – Стање на дан 31.12.2018. године. 
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САДРЖАЈ 
 
       I УВОД 
 

II   КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 
 

1. Музичко-сценски програми; 
2. Програми језичке културе; 
3. Програми ликовне културе; 
4. Културно-образовни програми; 
5. Развојно-психолошки програми; 
6. Дани игре - програми за  распуст. 

 
 

III МАНИФЕСТАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ГРАД БЕОГРАД 
 
      Међународни Сусрет деце Европе „Радост Европе“  

 
 

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ФЕСТИВАЛИ   
 

1.    ДЕМУС  – Градско такмичење музичких секција; 
      2.    ФЕДЕХО – Фестивал дечјих хорова; 
      3.    Дечје Београдско пролеће; 

4.    Дечја плесна сцена „Плесни сусрети“ – Ревија кореографија балетских и   плесних студија 
5.    КИДИКЕМ- Национални фестивал дечјег видео клипа; 
6.    ФЕДЕМУС 
7.  Свесрпски дечји сабор 
 

 
V ПРОГРАМИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

 
VI СТАЛНЕ ГРУПЕ ДКЦБ (СТУДИЈИ И АТЕЉЕИ) 
 
VII РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ КРОЗ ПРОГРАМСКУ САРАДЊУ И КОПРОДУКЦИЈУ СА 
УДРУЖЕЊИМА, УСТАНОВАМА И СРОДНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. ПРОГРАМСКИ  ДЕО 
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I УВОД 
 

 
Дечји културни центар Београд у 2018. години реализовао је програме културно-уметничког и 
образовног карактера који су својим садржајем и квалитетом имали за циљ да подстакну 
децу и младе на креативно изражавање кроз различите области уметничког и научног 
стваралаштва.   

 
Охрабрени успесима већ традиционалне манифестације „Радост Европе", која је добила 
престижни међународни сертификат за промоцију европских вредности „Фестивал за Европу 
- Европа за фестивале", Дечји културни центар Београд осмислио је још једну манифестацију 
„СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР'', која би требало да постане још једно обележје Београда и 
целе наше земље.  
 
Пратећи личне напоре председника Републике на очувању идентитетских својстава нације, 
али и потребе да се Срби у расејању саберу око заједничке постојбине, да се сачувају 
атрибути српства и осећај припадности матици земљи, Дечји културни центар Београд, 
желео би да допринесе овој идеји, тим пре што располаже респектабилним искуством, 
кадром и ентузијазмом у раду са децом. Позивајући се на низ научних истраживања, али и из 
личних искустава готово сваког од нас, стварност нас упозорава да већ друга генерација 
дијаспоре битно слаби своја сазнања о земљи порекла, обичајима, култури и језику, док се 
трећа и свака следећа у највећем броју неповратно удаљава од својих корена, а српски језик 
се препознаје као страни, губећи сваку везу са пореклим. Да бисмо сачували идентитетски 
нуклеус и у нашој дијаспори, идеја је да се једном годишње у Београду окупе деца из 
расејања, која ће кроз богат културно-уметнички програм, осмишљен од стране Дечјег 
културног центра Београд, упознати Србију као земљу свог порекла и побудити осећај 
припадности српском национу. Циљ је да деца из расејања науче и проговоре српски језик и 
усвоје ћириличко писмо, што је од изузетне националне важности.  
 
Први „Свесрпски дечји сабор'' одржан је у мају 2018. године под покровитељством 
председника Републике Србије, Њ.Е. господина Александра Вучића. Поред прилике да 
учествују у посебно осмишљеним културно-образовним програмима, деца из Републике 
Српске, Хрватске, Мађарске, Румуније и Црне Горе, узраста од 10 до 14 година, остварила су 
јединствена пријатељства са својим вршњацима из Београда, боравећи у породицама 
ученика београдских основних школа. Свечани концерт одржан је у Дечјем културном центру 
Београд, којим је отворена манифестација, уз државну химну „Боже правде“ и поздравне 
речи господина Николе Селаковића, генералног секретара председника Републике Србије, 
који је уједно пренео и поздрав од председника Србије пожелевши да ова манифестација 
заживи и да траје.  

 
Нове манифестације дечјег стваралаштва попут Националног фестивала дечјег видео клипа 
„КИДИКЕМ“ и дечје плесне платформе „Плесни сусрети“, допуниле су програмску понуду 
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ДКЦБ у пар претходних година. Након позитиваног одзива како деце учесника, тако и 
публике, као и тренда раста из године у годину, у 2018. наставило се са неговањем оваквих 
садржаја. Не занемарујући ни област стваралаштва за децу, Дечје београдско пролеће 
изнедрило је нове композиције, окупљајући еминентне писце, композиторе, аранжере, певаче 
и глумце, око идеје стварања профилисаних дечјих музичких садржаја. 
 
Поред манифестација и фестивала, у 2018. години успешно су реализовани и културно-
уметнички и образовни програми, који су се готово свакодневно одвијали у оквиру редовних 
активности ДКЦБ и активности уметничких студија и атељеа. 
 
Што се тиче међународне сарадње, Дечји културни центар Београд и у 2018. години био је 
веома успешан. Након објављивања резултата конкурса за европске пројекте сарадње Дечји 
културни центар Београд нашао се међу девет установа и организација из Србије које су 
успешно оствариле подршку у оквиру програма Креативна Европa. Учешћем у овом 
трогодишњем програму ДКЦБ биће у прилици да допринесе развоју позоришних пракси када 
су млади, њихов развој и образовање у питању. ДКЦБ је један од партнера уз Elckie Centrum 
Kultury из Пољске и The Comic Opera for Children из Румунијe, док је Пионирски дом из 
Љубљане носилац подржаног пројекта Young Theatre. У 2018. години пројекат је подржало и 
Министарство културе и информисања Републике Србије. 
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II    КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 
 
 

Културно - образовни програми имају истраживачки, стваралачки, забавни и рекреативни 
карактер и реализују се у Дечјем културном центру Београд, другим установама културе, 
науке и просвете и у амбијенталним целинама. 
 

 
1. МУЗИЧКО–СЦЕНСКИ ПРОГРАМИ 

 
• БЕОГРАДСКА ЗИМА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД 
 
У сусрет новогодишњим и божићним празницима Дечји културни центар Београд у оквиру 
манифестације „Београдска зима'', коју организује Градска управа града Београда, осмислио 
је праву забаву за децу и њихове родитеље. Током децембра и јануара публика је могла да 
види четири гала музичко-сценска програма, да посети Новогодишњи сајам и учествује у 
уметничким радионицама „Направи своју честитку'' и „Креирај украс за јелку''.  
 
Први велики новогодишњи програм у Дечјем културном центру Београд био је 
„НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ“ одржан  у недељу, 16. децембра, у 12 часова, на Великој 
сцени „Донка Шпичек''. На репертоару овог концерта биле су новогодишње и божићне 
популарне песме, у извођењу тренутно најактуелниних извођача популарне музике за децу - 
Миње Суботе, Леонтине Вукомановић, Тијане Дапчевић, Иване Петерс, Мари Мари, Јелене 
Томашевић, Булета Гонцића и других. У програму су учествовали и познати дечји хорови - 
Хор Дечјег културног центра Београд и Хор Чаролија. Концерт је водила Леонтина 
Вукомановић, која јее разговарала са гостима и анимирала публику, а у томе су јој помагати 
распевани Деда Мраз, разигране Баба Мразице и Балетски студио Дечјег културног центра 
Београд.  
 
Пре и после концерта, у Атријуму Дечјег културног центра Београд, од 11 до 13 часова деца 
су имала прилику да учествују у УМЕТНИЧКИМ РАДИОНИЦАМА и од 11 до 15 часова да 
посете НОВОГОДИШЊИ САЈАМ, на којем су учествовали Издавачке куће „Клет'' и „ProPolis 
books’’, Удружење грађана „Плетење срцем'', „Плава шкољка'', „Сузанина земља чуда'' и 
Дечји културни центар Београд и др.  Новогодишњи сајам у Атријуму ДКЦБ је осмишљен тако 
да се на њему нађу забавни и eдукативни садржаји за децу и њихове родитеље, попут 
креативних радионица за децу са новогодишњом тематиком, штандова са дечјим књигама, 
презентацијама и промоцијама уметничких атељеа. 
 
Наредни викенд, деца и њихови родитељи провели су такође у празничном расположењу, 
учествујући у новогодишњим уметничким радионицама 22. и 23. децембра у Атријуму Дечјег 
културног центра Београд, али и на отвореном простору, у „Магичном граду'' на Тргу Николе 
Пашића, где се одржао концерт „ДЕДА МРАЗ НАМ СТИЖЕ У ГРАД'' (22.  децембра у 14 
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часова). У програму су учествовали Хор Чаролија, Леонтина Вукомановић, Тијана Дапчевић и 
Миња Субота. 
Програм „БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ У ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАД“ одржан је у 
суботу, 12. јануара у 12 часова, на Великој сцени „Донка Шпичек''. Уз Хор Дечјег културног 
центра Београд и Хор Чаролија запевали су Бојана Стаменов, Сергеј Ћетковић, Леонтина 
Вукомановић, Иван Зекић и други. Божићни концерт употпунио је фолклорни наступ 
Уметничког центра „Талија'', који је за ову прилику направио и драмски приказ српских 
обичаја. 
Светосавски концерт „ПОЈТЕ И УТРОЈТЕ“ одржан је 22. јануара, од 11 часова, на Великој 
сцени „Донка Шпичек'', са циљем обележавања Дана Светог Саве, једног од најзначајних 
празника у Србији. Музички сегмент програма чинио је наступ еминентних вокалних солиста 
домаће музичке сцене - Јелене Томашевић, Тијане Дапчевић, Леонтине Вукомановић, Иване 
Петерс и Маје Марковић, употпуњен наступом Хора Чаролија и хоровима шест београдских 
основних школа – ОШ „Карађорђе'', ОШ „Иво Андрић'', ОШ „Јован Дучић'', ОШ „Ђуро 
Даничић'', ОШ „Милан Ракић'' и ОШ „Васа Пелагић''. Драмски сегмент програма „Сусрет 
Растка Немањића и дечака из XXI века'' извели су глумци Лазар Дубовац и Злата Нуманагић. 
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• Музичка представа „С ове стране музике“  
 
Музичку представу ,,С ове стране музике'', компоновала је Вера Миланковић, за коју је 
писала и текст, посвећен музичком описмењавању. Представа садржи 18 песама, свака је 
посвећена одређеним нотама и има другачију позицију на сцени. Пева се уз пратњу клавира, 
а нумере су повезане текстовима које казује наратор. Пробе за представу трајале су шест 
месеци, јер се поред музичког израза, увежбавао и покрет на сцени. У представи је 
учествовало око тридесеторо деце. Сарадници на пројекту били су: Вера Миланковић, 
композитор и клавирски сарадник, Милена Моравчевић наратор, Александар Николић 
редитељ, Лука Стојковић кореограф. 
 
• Позоришна представа „Бакина шкриња'' 
 
Представа „Бакина шкриња'' је представа едукативног карактера и говори о 
међугенерацијском јазу, али и толеранцији. Учи децу традиционалним вредностима, 
архаичним речима, старим интрументима. Улоге у представи тумаче: Снежана Бећаревић 
Поповић (бака Мара), Гојко Балетић (деда Сима), Лазар Дубовац (унук Мирко) и Мина 
Ненадовић (унука Мирка). Као гост представе (у улози комшије Милоша) појављује се проф. 
др музичке уметности Милош Николић, који упознаје децу са традиционалним музичким 
инструментима: кавалом, фрулом и гајдама. Одржано је 10 представа. 
Уредник програма Снежана Станковић. 
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• „Краљевић Марко – од предања до реповања“  
 

Представа за децу, „Марко Краљевић – од предања до реповања“ настала је у 2017. години 
по идеји Снежане Станковић, а у ауторској обради Снежане Бећаревић Поповић. Након 
фантастичног пријема код публике основношколског узраста и успешног гостовања 
представе у Хрватској, представа се играла континуирано током 2018. године на сцени 
„Донка Шпичек“. Представа представља највећег јунака епских народних песама – Марка 
Краљевића и води младу публику из 21. у 14. век, нудећи деци могућност да размисле о свим 
стварима које су постојале некада, а данас их више нема, као и о стварима, за које знамо 
данас, а које наши преци нису познавали. Марков коњ Шарац, водич је кроз цео заплет који 
настаје пошто вила украде Анђелијино писмо Марку. Момак Марко, иначе репер и његова 
другарица спона су између светова прошлости и садашњости и представници генерације 
младих данас у комаду, због чега је представа изузетно комуникативна. Одржано 5 
представа 
Уредник програма Снежана Станковић 

 
 
 
 
 
 



 15 

• Концерти Балетског студија ДКЦБ 
 

Годишњи концерти Балетског и Студија за џез и модерну игру изведени су на Великој сцени 
ДКЦБ. Полазнице Балетског студија представиле су се оригиналним програмом изводећи 
кореографије са елементима модерног, савременог, џез и класничног балета. Аутори 
програма су Елена Ковачевић, сарадник за уметничку игру и Драгана Станисављевић, 
балетски педагог. 
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• Представе Студија глуме и културе говора 
 

Полазници Студија глуме и културе говора сваке године припремају и реализују десетак 
представа у Великој сали ДКЦБ. Представе настају као резултат рада на часовима током 
године. Аутор програма је Миња Филиповић, дипл. глумица и педагог Студија глуме и културе 
говора.  
Позоришне представе (јавни часови) које су настале као резултат рада „Студија културе 
говора и глуме“ и „Глумачког атељеа“ у току школске године 2017/1018 су: 
- „Народни посланик'' 
- „Мама и ћерка'' 
-  „Ружно паче“ 
- „Удружење родитеља“ 
- „Кастинг“ 
У реализацији позоришних представа учествовало је 63 детета. Представу је видело око 600 
посетилаца. 
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• Представе Енглеске позоришне радионице 
 

Као резултат рада на часовима Енглеске позоришне радионице годишње се реализује око 
десет драмских представа које изводе полазници радионице, на енглеском језику. Представе 
се изводе на Великој сцени ДКЦБ.  Драмски педагог и аутор представа је др Пол Мареј, 
глумац и редитељ 
 
Позоришна представа на енглеском језику (јавни часови) које су настале као резултат  рада 
„Енглеске позоришне радионице'' 2017/1018 су: 
- ''Magic Flower'' 
- ''The Legend of Akubangu'' 
- “The Last Sherlock Case” 
- “Balkan Closed Circule” 
- ''Tiny Plays About Britan” 
- ''Little Prince’’ 
-  ''Woyzeck’’ 
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• Музичко-сценски програм поводом обележавања Стогодишњице ослобођења 
Београда 
 
У име Градске управе Града Београда, Дечји културни центар Београд je расписao конкурс за 
избор најбољег школског пројекта на тему ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 100 ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА 
БЕОГРАДА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ. Конкурс је био намењен одељењским заједницама 
од I до VIII разреда београдских основних школа. Одељењске заједнице су биле у  обавези 
да у сарадњи са својим менторима презентују резултате својих пројеката на нивоу школа и то 
првог школског часа 1. новембра 2018. године, на дан када је ослобођен Београд у Првом 
светском рату. Презентацију пројекта ментори су слали на мејл адресу 
oslobodjenjebeograda@dkcb.rs  до 5. новембра заједно са пројектним формуларом. 
Председница жирија је била др Габријела Грујић, Помоћник министра за  дуално и 
предузетничко образовање.  
 
Презентација најбољих одељењских пројеката и приредба  је одржана   20. новембра 2018. 
године у Великој дворани  „Донка Шпичек'', у 12.00 часова. Награћено је 18 пројеката. 
Пројекти су  били интердисциплинарни и обухватили су  све облике дечјег стваралаштва 
(литерарно стваралаштво, музика, драма, ликовна и премењена уметност, уметност 
перформанса, аудио-визуелне презентације).  У оквиру пројекта су  настала и занимљива 
дидактичка средства. Награде је уручио заменик градоначелника Горан Весић. 
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• Музичко-сценски програм поводом обележавања јубилеја Миње Суботе 
 
Поводом педесетпет година уметничког рада и осамдесетог рођендана једног од наших 
најзначајних стваралаца за децу – Миње Суботе, Дечји културни центар Београд организовао 
је јубиларни концерт у четвртак 8. новембра, у 19 часова, у Великој дворани „Донка Шпичек'' 
ДКЦБ, Таковска 8. 
 
Миња Субота, председник Управног одбора Дечјег културног центра Београд, заједно са 
својим пријатељима - значајним песницима и композиторима за децу (Љубивоје Ршумовић, 
Слободан Станишић, Јоца Адамов, Пера Зубац), Дечијим хором ДКЦБ, Дечијим хором 
„Чаролија'', Балетским студијом ДКЦБ, Балетским студијом „Амадеус'' из Пожаревца и Хором 
„Краљица Марија'' поклонио је публици музичко-сценски програм како бисмо сви заједно 
прославили овај леп јубилеј. На репертоару су биле неке од најпознатијих дечијих песама, 
попут „Деца су украс света'', „Ишли смо у Африку'', „Био једном један вук'', „Поздрав из 
Србије'', „Разболе се лисица'' и др. Програм је био намењен и старијој публици, која су 
одрастала уз песме које је певао, писао и компоновао Миња Субота, па су специјално за њих 
били изведене песме „Пођимо жњети жито'', „Буди добар према њој'', „Винска песма'' и др. 
 

 
 2.  ПРОГРАМИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 
ОБРАДА КЊИГА И РАД СА ЧИТАОЦИМА 

 
- Обрађено по УДК систему 454  наслова 
- Учлањено  168  нових чланова 
- Месечна посета библиотеци приближно 150 деце и родитеља (за 12 месеци 1800 
посетилаца) 
- Набавка књига: на терет буџета – 26; донације од ИК Лагуна - 48; Слободан 
Станишић, књижевник поклонио 80 књига, други дародавци 300 књига 
- Написано и постављено на сајту ДКЦБ 36 препорука књига за три старосне 
категорије: децу, младе и одрасле 

 
• Клуб читалаца  

 
Представљањем нових награђених књига у сарадњи са различитим издавачима, деца су 
била у прилици да упознају књижевнике и публицисте, чија су дела запажена у јавности и 
награђивана. На ненаметљив начин деца су се усмеравала да теже високо постављеним 
етичким и естетским вредностима, да сагледају своје стваралачке могућности и усмере их ка 
креативном изразу.  
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У оквиру Клуба читалаца у сарадњи са Јасминином Атанацковић Гајић реализовани су 
програми: 
-  „ОМАЖ РАШИ ПОПОВУ“  
- Представљање сликовнице „Синги Лумба“ дизајнера Славимира Стојановића и ликовна 

радионица 
- Промоција едиције „Векови српске писмености“ књижевника Слободана Станишића 
- КЛУБ ЧИТАЛАЦА Промоција књиге „Волети ветар“ ауторке Слађане Ристић 
- КЛУБ ЧИТАЛАЦА Промоција књиге „Катарке Београда“ књижевнице Гордане Малетић 
- КЛУБ ЧИТАЛАЦА Промоција књиге „Све је у реду“ Јасминке Петровић 
- СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ Представљање поезије Бранка Стевановића 
- Промоција часописа „Багдала за децу'' 
- Промоција књиге „Приче из чаробне земље“ Божидара Пешева 
- Промоција књиге „Чудесно путовање“ Златка Васића 
-     Програм „Моје право да живим срећно и здраво“ 
-     Разговор о књизи „Педагогија аутономије“ Пола Фреира са преводиоцем Браниславом  

                   Готиер Пешић, Сањом Крсмановић и Маријаном Јеремић; модератор Бојана  Шкорц 
 

• Литерарне радионице  
 

Учешће предавача, књижевника и афирмисаних личности из области културе у литерарним 
радионицама има за циљ разумевање глобалних карактеристика епохе чији смо савременици, 
откривање духа времена кроз представљење и анализу ствралаштва одређене личности из 
српске и културе других народа. 
Реализоване су следеће литерарне радионице у сарадњи са Дајаном Лазаревић: 

- Руски кутак у оквиру Библиотеке ДКЦБ 
- 3 Радионице „Откривам руски језик и књижевност“ 
- Предавање са радионицом „Руске народне бајке“ 
- Радионица „Од игре до књиге“ 
- 2 радионице Снежане Станковић „Београд и ја у игри“  
- 6 предавања и радионица „Летња школа за мале песнике“ у реализацији Снежане 

Станковић и Дајане Лазаревић 
 
 У сарадњи са Јеленом Ненадић и групом деце из „Поестетике“ реализовани су програми: 

- „Има једно лепо знање што се зове васпитање“ 
- „Да живимо врлине“ 

 
Реализоване су две Радионице активног читања у сарадњи са Валеријом Мајус Маринковић,   
ауторком програма Радионица Читаоница: 

- Разговор о различитости (препорука за читање: „Аквамарин“ Andreas Ešbah, ProPolis 
Books) 

- Разговор о неједнакости у друштву (препорука за читање: „Овај свет може бити бољи“ 
Јаниса Варуфакиса, Креативни центар)   
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• Литерарни конкурси 
 

Желећи да деци приближомо стваралаштво великана дечје књижевности Бранка Ћопића, 
Мике Антића, Бране Цветковића и Десанке Максимовић, као и да их подстакнемо на 
стваралаштво током 2018. године расписана су по трећи пут четири литерарна конкурса: 
„Смешна прича“ посвећен Бранку Ћопићу, „Мој свет зове се љубав'' посвећен Десанки 
Максимовић, „Мој смешни свет'' посвећен Брани Цветковићу и „Лепо је волети“ посвећен 
Мирославу Антићу.  
 
Литерарни конкурси одвијали су се током школске године на два до три месеца, а сваки 
конкурс завршавао се посебно организованим литерарним догађајем у Малој сали ДКЦБ, када 
се одвијало проглашење победника и читање најбољих радова. 
 
На сваки конкурс стигло је око хиљаду песама, прича, романа и есеја са територије целе 
Србије, али и из региона.( БИХ, Република Српска, Македонија, Црне Горе). Председник жирија 
био је познати дечији писац Слободан Станишић. Уредник програма је Весна Крњаић 
Митровић, стручни сарадник за културно-образовне програме.  
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3.  ПРОГРАМИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 
 

ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА 
 

Галерија Дечјег културног центра првенствено има за циљ да деци и младима приближи 
ликовну и примењену уметност, јер су гледање и виђење у потпуности субјективни процеси 
који зависе од васпитања и образовања појединца. Галерија има за циљ да кроз излагачку 
делатност која подразумева богат пратећи програм (предавања из историје уметности, 
разговори са уметницима и емнинентним стручњацима из домена визуелне културе) код деце 
и младих развија визуелну писменост као највећу вредност саврменог друштва. 

 
Значајна делатност Галерије је и међународна сарадња - међународни ликовни конкурси и 
сарадња са ликовним педагозима и ликовним атељеима широм света (Међународни ликовни 
конкурс Радост Европе). Посебно важна делатност је рад са особама са инвалидитетом кроз 
приближавање ликовне културе, инклузивне радионице. Концепција и реализација: Лидија 
Сеничар, историчар уметности, уредник ликовних програма ДКЦБ 

 
Афирмација дечјег ликовног и примењеног стваралаштва у 2018. години извршена је кроз 
богат изложбени програм. 

 
• Годишња изложба ликовних програма Дечјег културног центра Београд Ликовног 

атељеа - Атељеа за примењену уметност - Радионице стрипа и карикатуре  - Радионице 
анимираног филма 

 
Излагање ликовних радова и радова примењене уметности свих полазника оба атељеа, на 
годишњем нивоу, од изузетног је значаја за ДКЦБ, родитеље, стручну јавност и саме педагоге. 
То је уједно и промоција Ликовног атељеа и Атељеа за примењену уметност ДКЦБ 
 
Оба атељеа имају изузетно дугу традицију у успешном раду са децом и младима:  
Ликовни атеље Дечјег културног центра Београд основан је давне 1956 године  при тадашњем 
Дому пионира који се налазио у Кнез Михаиловој 9. Ради се у складу са психофизичким 
узрасним могућностима полазника, јер им се на тај начин помаже у свесном откривању 
структуралних вредности у природи, науци и уметности у циљу развијања материјалне и 
духовне културе. 
 
Атеље за примењену уметност Дечјег културног центра Београд постоји већ више од три 
деценије. У Атељеу деца истражују и раде на формирању естетских критеријума у 
сагледавању просторних форми, кроз израду употребних предмета и скулптура, користећи 
разне професионалне технике израде и бојења глине.  
 
Концепција и реализација: Александра Грбовић, Катарина Булајић Павловић, Лидија Сеничар. 
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• Изложба  уметничких одсека школе Техничка школа Дрво арт 
 
На изложби су могли да се виде ученички радови са смерова: Техничар за обликовање 
намештаја и ентеријера, Техничар пејзажне архитектуре и новог смера у школи  – Ликовни 
техничар. Представљени су радови са међународне радионице „Дизајн игралиште – design 
playground“. 

 
• Шеста годишња изложба Удружења стрипских уметника Србије 

 

  
 

• Изложба награђених радова Међународног ликовног конкурса Радост Европе 

  



 24 

• Изложба награђених радова Међународног стип конкурса –Каиш 
 

Стрип конкурс ДКЦБ у форми каиша (крaтка форма стрипа) је најбољи начин да деца и млади 
који се баве „деветом уметношћу“ покажу своје умеће, јер их много компликованије форме 
стрипа често демотивишу. Конкурс је републички за децу и младе узраста од 6 до 19 година. 

 
Циљ конкурса је да мотивише децу и младе да оснажи талентоване плазнике Радионице за 
стрип и карикатуру ДКЦБ који су већ присутни на међународним конкурсима и да скрене пажњу 
стручне јавности на стваралаштво деце и младих у Дечјем културном центру Београд; да 
повеже све оне ликовне педагоге који у својим радионицама откривају деци и младима тајне 
стрипа; да средњошколцима и студентима омогући да се повежу са еминентним стрип 
ауторима како би што креативније савладали тајне девете уметности. Концепција и 
рализација: Милета Милорадовић, Лидија Сеничар, Владимир Весовић. 

 
Промоција СТРИП КАИШ КОНКУРСА 2018 била је и у ШИДУ. На интерактивном предавању и 
ликовној радионици учествовали су заинтересовани ученици основношколског и 
средњошколског узраста шидских школа у Галерији Саве Шумановића. Радионицу су водили: 
Владимир Весовић, иллустратор, стрип аутор (одржао је интерактивно предавањео тајнама 
стрипа) и Катарина Булајић Павловић, ликовни педагог ( одржала ликовну радионицу). Уредник 
пројекта је Лидија Сеничар. 
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• Фото конкурс „Мој љубимац“  
 

У Дечјем културном центру Београд одржан је други по реду фото конкурс и први по реду 
литерарни конкурс за децу и младе „МОЈ ЉУБИМАЦ“. 

 
Кућни љубимци имају важну улогу у одрастању деце и формирању њихове личности. 
Одрастајући са животињама и  бринући о њима деца развијају саосећајност и бригу о другима. 
Деца су добила прилику да фотографишу своје љубимце и да пишу песме, а жири је изабрао 
најбоље дечије радове које су промовисни у ДКЦБ.  
 
Свечаној додели диплома присуствовали су и кућни љубимци, а ту прилику смо искористили 
да заједно са ЈКП Ветерином Београд промовишемо одговорно власништво, па смо тако  
организовали и удомљавање паса из градског азила. Председници  жирија су били: Слободан 
Станишић, познати дечји писац и Александар Деспотовић, уметнички фотограф. Наступала је 
вокална група „Нађи своју звезду“, коју води Снежана Деспотовић. Организација за заштиту и 
добробит животиња ОРКА је реализовала едукативне радионице  и обезбедила поклоне за 
победнике. На конкурс су пристигли радови из целе Србије - 300 песама и 200 фотографија. 
Награђене песме су деца читала, а фотографије су биле изложене на платоу. Кординатор 
програма је Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне програме. 
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• Изложба деце и васпитача из ПУ Бошко Буха Палилула - Грађење и обликовање 
просторних површина као подстицај дечије креативности кроз ликовно промишљање 
орнамената 

 
• Тринаеста годишња изложба радионице  стрипа, илустрације и концепт арта „Ђорђе 

Лобачев“ са пријатељима 
 

•  Гашин сабор  
 

Фестивал који је ушао у заједницу франкофоних фестивала стрипа. На Сабору је  реализовано 
осам изложби стрипа.  

Андре Франкен је био главна тема сабора и за њега су биле везане четири зложбе:  „Мабреее“ 
о Гаши Шепртљи, „Франкен њим самим“, „Кад је Спира био млад“, и „Марсупилами целим 
својим репом“… Остале су биле од домаћих аутора.  

Удружење стрипских уметника Србије (УСУС) представило је радове наших стрипара који су 
били везани за Франкеново окружење или су дали своју посвету мајстору — Божидар 
Милојковић БАМ, Радич Мијатовић, Никола Масловара, Милорад Жарић, Драган Лазаревић 
(Dragan de Lazare, председник Гашиног сабора), Горан Трајковић, Саша Арсенић, Сабахудин 
Мурановић, Урош Беговић, Синиша Бановић, Милосав Остојић… Као специјални гост се својим 
радом пред српском публиком премијерно појавио Бруно Гилсон, угледни белгијски стрипар, 
активиста и стручњак. 

Доајен Лазо Средановић је изложио епизоду култног серијала, „Дикан: Ђавоља варош“, која је 
недавно забављала читаоце Малог забавника. Један од врхунаца програма је била велика 
самостална изложба главног госта фестивала Радича Мијатовића — Мише, новосадског 
мајстора стрипа, карикатуре и илустрације, омиљеног цртача са простора некадашње 
Југославије још од друге половине 1970–их. Пратећи програм: радионице, стучне трибине, 
промоције књига, мастер клас. 
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• Изгубљени сефардски свет западног Балкана Изгубљени - изложбе која је кроз  
породичне и личне приче приказала живот Јевреја Сефарда на западном Блакану у XX 
веку 

• Изложба фотографија Рајка Р. Каришића - Хиландарски светлописи у оквиру које је 
одржано и предавање Душана Миловановића - Ризнице манастира Хиландара – значај 
и лепота 

 
• Ретроспективна изложба Ликовног атељеа Дечјег културног центра Београд „Снага 

ликовности" – у оквиру манифестације Музеји за 10 
 
• Изложба „Oловка црта срцем“ МАЛОГ ликовног атељеа „БИС!“ 
 
• Изложба младих уметника из Индије поводом обележавања празника светла – 

ДИВАЛИ, у оквиру које су одржана предавања: 
• “Индија, земља светлости”  - др Александар Петровић   
• “Прослава празника светлости у Индији”  - Александра Стевановић 

 
• Међународни дан особа са инвалидитетом 

 
Галерија ДКЦБ сваке године обележава Међународни дан особа са инвалидитетом. 3. 
децембра изложбом и сценским програмом који је прилагођен деци и младима. Наша жеља је 
да скренемо пажњу јавности на положај деце са инвалидитетом у Србији и истакнемо да су 
неразумевање и подозрење у свакодневном животу највеће препреке са којима се сусрећу 
деца и њихови родитељи. Идеја је да се промовише културно стваралаштво ОСИ и да се кроз 
изложбену делатност избришу разлике и скрене пажња стручне јавности кроз инклузивне 
радионице и едукативни програм. Реализатор: Лидија Сеничар, уредник ликовних програма 

 
• Радионица стрипа и карикатуре 

 
Радионица стрипа и карикатуре усмерена је на децу од првог разреда основне школе до 
завршног разреда средње школе. До сада је кроз њу прошло преко 200 полазника, који су са 
успехом ушли у свет маште и хумора. Улазећи у свет стрипа и карикатуре, деца исказују 
аутентичну маштовитост и духовитост, неоптерећену наталоженим искуствима и 
предрасудама. Учећи технику цртања стрипа, она савладавају вештине неопходне за 
самостално стварање појединих делова заједничког стрипа или сопствене целине. Гледањем 
књига и каталога најбољих мајстора стрипа, деца уче како се сви међуљудски односи могу 
решавати толеранцијом и хумором. Период реализације: континуирано током године – једном 
недељно у трајању од 90 минута. Педагог: Милета Милорадовић, илустратор и карикатуриста. 
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• Дигитализација целокупне архивске грађе „Радости Европе“ 
 

Током 2018.  године рађена је дигитализација целокупне архивске грађе „Радости Европе“. 
Ангажован је стручан тим:  
- Лидија Сеничар - аутор и руководилац пројекта, уредник дигитализације материјала 
- Зоран Михаиловић - Графички дизајн портала: Скенирање документарне грађе; 
Фотографисање грађе која се не може скенирати; Дигитална обрада фотографија; Обрада 
дигитализованог материјала; Адекватно означавање и смештање у дигиталне фасцикле; 
Одлагање физичког материјала који је дигитализован. 
- Драгослав Михајловић - Од планирања и истраживања преко реализације до продукције и 
постпродукције аудио и видео материјала; савремена монтажа за све видео материјале 
проејкта; презентација сајта корисницима; консултације у веб дизајну 
- Др ум. Невена Поповић - Упућена у послове дигитализације (радила дигитализацију ФЛУ), од 
непроцењиве вредости као консултант пројекта. Била председник стручног жирија 
Међународног ликовног конкурса „Радост Европе“ последњих неколико година.   
- Ивана Табори Обрадовић, као главна уредница манифестације „Радост Европе“ има 
задужење главног консултанта на пројекту 
- Стефан Божићевић  - Конфигурација рачунара, склапање хардвера и инсталирање софтвера, 
израда сајта  
- Милош Бајић - Израда буџета, прављење уговора, конултант на пројекту за правне и 
финансијске послове 

 
Усвојени предлог пројекта од стране Министарства културе је подразумевао рад на 
дигитализацији неколико целина: визуелног идентитета манифестације кроз време 
(промотивни штампани материјали); гала концерта, као централног догађаја који се преноси 
уживо на РТС-у (где се виде различити приступи дечјем сценском стваралаштву када су 
различите земље у питању); представљање богате збирке стручно жирираних дечјих 
ликовних радова из више од 50 земаља широм света (од 1998 до 2018); архивске 
документације која је до сада сачувана (која подразумева богату преписку, извештаје, план и 
програм дешавања, сценарија, разне занимивости; фотографије сусрета деце, карневалске 
поворке, новинске исечке, видео снимке... 
 
Реализовани садржаји:  
- Материјал је подељен по декадама: прва декада (1969 -1978), друга декада (1979 -
1988), трећа декада (1989- 1998), четврта декада (1999 – 2008), пета декада (2009 – 2018) 
- Направљена је развојна база података, што значи да ју је могуће даље унапређивати 
како нови садржаји постају доступни.  
- Од 1969 до 2018 је скенирана доступна архивска документација (богата преписка, 
извештаји о раду, сценарија за гала концерт, докуменатција о иностраним учесницима, 
документација о школама домаћинима, новински исечци...) 
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- Од 1998 до 2018 обрађена је комплетна документација (каталози међуанародних 
ликовних конкурса Радост Европе, фотографије ликовних радова, филателистичке збирке – 
марка, вињета, коверат првог дана) 
- Урађено је истраживање у архиви РТС-а. Прикупљен је, обрађен и конвертован 
комплетан материјал везан за завршни Гала концерт; прикупљен је пратећи документарни 
видео материјал. 
- Урађено је мапирање архивске грађе у архивима Београда, Србије и Југославије и 
Народној библиотеци Србије, архивама новинских кућа (Борба (Вечерње новости), Политика, 
Радио Београд, дечји часописи) 
 

• Пројекти из културне историје цивилизације намењени деци и младима  
(основна и средња школа) 

             
Циљ пројекта је да деца и млади овладају функционалним знањем из културне историје 
цивилизације и вештином информационих технологија помоћу којих ће се поиграти са 
наученим градивом. Како је образовање искључиво комуникацијски процес (вербални и 
невербални), створиће се обогаћена средина за примање едукативне информације. Путем 
интерактиве едукативне презентације учесници ће стећи знање о одређеној историјској епохи 
и научиће да посматрају стваралаштво, простор и начин живота. Концепција и реализација: 
Лидија Сеничар, уредник ликовних програма ДКЦБ. 

 
 
 

  4. КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ 
 

• Музејска дидактика  -  Забавна историја 
 

Програмски циклус „Музејска дидактика - Забавна историја“ је испунио очекивања публике да се 
догађаји из прошлости и њихови протагонисти представе на занимљив и забаван начин. Свако 
учење које у себи садржи образовну и васпитну компоненту изграђује личност детета, али 
примена учења кроз игру и забаву у аутентичном амбијенту какви су музеји, галерије и 
библиотеке, деци олакшава процес стицања знања и чини га пријатним, узбудљивим и 
ефикасним.  
 
Актери појединих тематских целина, у улози историјских личности или књижевних ликова, 
служећи се отвореним концептом моделоване комуникације, сценском интеракцијом, успели су 
да децу поуче и разоноде. Они су тимски реконструисали сценарије прошлости и извукли из 
заборава далеке светове заустављене у времену. На тај начин, сваки простор се претворио у 
„сцену“ и постао „жива историјска читанка“. У Војном музеју, сусрет кујунџије Јове с „новим 
шегртима“ је био препун изненађења и духовитих обрта. Упечатљиво је било обраћање 
Константина Филозофа и деспота Стефана будућим писарима и витезовима у библиотеци 
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ДКЦБ. Сведочење кнеза Михаила Обреновића, устаника Конде или кнегиње Милице у 
амбијенту Београдске тврђаве оставило је дубок утисак на децу из Хрватске.  
 
Циљеви програма: 
1. Развијање знања о разноликости култура, традиција и обичаја на тлу Србије 
2. Неговање српске традиције и културе 
3. Развијање знања и свести о значају заштите и очувања културних,    
    природних добара и животне средине 
 
Уредник програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за културно-образовне програме 
 

• Београд кроз векове 
 

Сврха програма је едукација деце из области завичајне историје и представљање културног 
наслеђа Београда деци и младима са циљем:  
 
- развијања свести деце и младих о  вишевековном присуству српских владара и народа на   

   овим просторима 
          - стицања знања о пореклу разноликости култура, традиција и обичаја на тлу Београда  
          - стицања знања и свести о значају очувања културне баштине 
          - подизања нивоа свести деце о потреби развијања сарадње и комуникације 
 

Пројекат има четири фазе:  
 
I 
Уредница програма је одржала 5 предавања - презентације историје Београда ради 
проширивање знања деце и младих о свом граду и и њиховог упознавање са културним 
вредностима парка Велики Калемегдан;  
 
II 
Уредница је реализовала више сусрета са ученицима нижих разреда ради њихове обуке у 
коришћењу мапе Калемегдана и тренирања у оријентацији у простору; развијања перцепције и 
спознаје природних и културних одлика околине; 
 
III 
Уредница програма је осмислила и организовала екипно учешће млађих основаца у 
истраживачкој игри „Потрага за Београдом кроз векове“, која је имала за циљ откривање 
делова тврђаве и споменика културе чиме је остварено амбијентално, интерактивно и забавно 
учење деце о миленијумској прошлости Београда, споменичком наслеђу и културној баштини 
нашег града. У сарадњи са креативним тимом (глумци и аниматори) оживљене су личности и 
догађаји из различитих историјских периода (кнегиња Милица, устаник Конда Остоја, кнез 
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Михаило Обреновић, први фотограф – Анастас Јовановић, Надежда Петровић, учитељ 
Миладин Зарић). 
 
IV 
Додела признања и награда одржана је на крају серијала у јуну у виду свечане приредбе на 
којој су ученици сагледати процес кроз који су заједно прошли и добили дипломе. 
Уредник програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме. 

  
 

• Средњовековни Београд 
 
У Малој сали ДКЦБ направљен је утисак боравка деце на двору деспота Стефана Лазаревића. 
Први се обратио публици Контантин Филозоф Он је говорио о деспотовој мудрој владавини и 
штедљивости и како је деспот Стефан од Београда направио духовну и културну престоницу. 
Константин Филозоф је најавио кратко предавање „надалеко познатог учењака“ – Марка 
Алексића. Од овог историчара, истраживача и археолога деца су сазнала да је деспот Стефан 
био познати витез широм Европе и „први међу једнакима“. Рођен је у Крушевцу, престоници 
његовог оца кнеза Лазара, али је ту престоницу пренео у Београд и позвао трговце, занатлије, 
уметнике и друге људе, да се ту настане. И успео је у томе. У посебним одајама децу су 
посећивали наизменично кнегиња Милица, Константин Филозоф, дворски музичар и коњушар 
Манојло и у својим кратким, али врло поучним излагањима дочарали им епоху деспота 
Стефана.  
Цео програм је био прожет једном снажном и топлом емоцијом, родитељским саветима и 
повезивањем прошлости и садашњости. Без њих нема ни будућности, нити нашег будућег 
успеха, ни напретка.  
 
Реакција деце била је снажна и веома су се везивали за личности које су слушали. Крај 
програма био је пропраћен одушевљењем при сусрету деце са деспотом Стефаном који им је 
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уручио даровне повеље о даљем школовању у Ресавској школи. Уследио је громогласни 
аплауз и међусобно упућивање речи подршке и захвалности. 
 
Уредник и аутор програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за културно-образовне 
програме. Коаутори: Марко Алексић, Срђан Дошен, Снежана Бећаревић, Љуба Димитријевић, 
Милош Николић, Горан Јоксић 
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• Истражујем, сазнајем, откривам... 
„Природно и културно благо парка Ташмајдан“ 

 
Сврха програма је едукација ученика из области биологије, ботанике, екологије и историје;   
развијање тимског рада и духа; неговање критичког начина размишљања, развијање 
способности компарације живота у прошлости и садашњости. 
 
Уводним предавањем и обуком на терену пробудила се код деце жеља за знањем о појединим 
врстама дрвећа, парковског цвећа, споменика културе. Током тренинга деци се пружила 
прилика да истражују паркове, да буду активна у трагању за одговорима. Тимски рад током 
откривања блага Пионирског и Академског парка омогућио је да се код деце развију 
сараднички односи, мотивација за постигнућем и оствари жеља за афирмацијом и 
самопоштовањем.  
 
Циљеви програма: 
- промоција природног и културног наслеђа Београда  
- развијање знања о природном и културном благу појединих паркова  
- развијање свести о значају заштите и очувања културних, природних добара   
  и животне средине 
- подизање нивоа свести деце о потреби развијања сарадње и комуникације 
 
Уредник програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме. 
 

• Култура сећања: „Трагови у времену“ 
        

Сврха програма је едукација деце из области историје, историје уметности, књижевности, и 
представљање културне баштине Београда и Србије. 
Инспиративна предавања и разговори уз богат визуелни материјал пробудили су код младих 
жељу за стицањем знања о личностима које су својим ангажманом и делом помогле у очувању 
српске државе, еманципацији нације, неговању и очувању националног идентитета.  
 
-  Предавање Душана Миловановића, историчара уметности, „Ризнице Манастира Хиландара 
– значај и лепота“ 
-  Предавање Марка Алексића, археолога, „Деспот Стефан Лазаревић, први витез Европе“   
-  Предавање Марка Алексића, археолога, „Средњовековно витештво“ 
 
Циљ програма је подизање нивоа свести деце о културном идентитету, а ради што 
објективнијег утврђивања улоге културе сопственог народа у општим цивилизацијским 
токовима. Уредник програма: Снежана Станковић, стручни сарадник за едукативне програме. 
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• Еколошки фестивал науке „У складу са природом пронађи своју формулу“ у   сарадњи 
са Хемијско-прехрамбеном школом из Београда  

 
Овај програм је био намењен ђацима старијих разреда основне школе. Ђаци су добили 
прилику да  учествују у  експериментима  из  физике, хемије, микробиологије, фармације и  
прехрамбене технологије и да се друже са средњошколцима који се образују за следећа  
занимања: хемијско-технолошки техничар, техничар за заштиту животне средине,техничар за 
индустријску фармацеутику, техничар за биотехнологије, хемијски лаборант, пекар и месар, 
као и да се упознају са међународним еколошким пројектима које се реализују у оквиру ове 
школе. Изведена је и позоришна представа „Наша еко прича“ на тему рециклаже. 

 
Ђаци и професори Хемијско-прехрамбенo технолошке школе из Београда су инсталирали 
лабораторију у којој су заједно са радозналим основцима  изводили  занимљиве огледе: 

 
• направили су  пасту за зубе за слонове 
• обојили су филтер папир у бојама јесени  
• направили су гас који је изашао из балона од пене   
• истраживали су  место злочина 
• створили су „калајне гране“ 
• пронашли су  „златну жицу“ 
• развили су  „шарене лептире“ 
• пустили су   „духа из боце“ 
 

Програма је уредила Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне 
програме. 
 

 
• Великани српске науке: „Трагом Милутина Миланковића и Мике Аласа“ 

 
Ученици Хемијско-прехрамбено технолошке школе, Геолошке и хидрометереолошке школе 
Милутин Миланковић, Земунске гимназије и XV гимнaзије су заинтересованим основцима на 
занимљив начин приказали живот и рад познатих српских научника Милутина Миланковића и 
Мике Аласа.  

 
Средњошколци су припремили разноврстан програм: изложбу фотографија, видео 
презентације, радионице, скечеве и музичке нумере. Приказан је и филм о Милутину 
Миланковићу, а специјални гости су били чланови Удружења Милутин Миланковић. 

 
Програм је уредила Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне 
програме. 
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• Дечји клуб ORkiCA 
 

У Дечјем клубу OrkiCA, који се одржавао четри пута месечно, деца су научила како да помогну 
животињама и заштите природу. Активности су биле намењене  деци узраста од 6 до 12 
година. Теме су биле разноврсне и обухватале су дивље и домаће животиње, као и 
занимљивости и природне реткости како из Србије, тако и са других меридијана. Радионице су 
чиниле: едукативне игре, квизови, цртање, вајање...  
Реализатор радионица била је Ана Динић стручни сарадник Организације за заштиту и 
добробит животиња ORCА. Програм је уредила Весна Крњаић Митровић. 
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5. РАЗВОЈНО-ПСИХОЛОШКИ ПРОГРАМИ 
 

• Превентивно психолошки програм трибина „ Упознај себе-покрени друге“ 
 

Сврха програма је помоћ и подршка адолесцентима да своје развојне тешкоће и проблеме 
решавају на адекватнији и за даљи развој кориснији начин. Програм је намењен млађим 
адолесцентима (од 12 до 16 година), а састоји се од низа трибина и радионица које су 
обухватале следеће циклусе: 

 
„ Ко сам ја?“ ( проблем индетитета) 
„ Ја и други“ (однос са вршњацима и родитељима) 
„ Ја планирам“ (однос према школи, учење, професионална орјентација) 

  „ Однос међу половима“ (емоције и сексуалност) 
 „Поремећаји понашања у адолесценцији“ (поремећаји исхране, наркоманија, алкохолизам,    
коцкање, зависност од интернета и видео игара, деликвентно понашање) 

  „Субкултура младих“ (хип-хоп, рокенрол, графити, слем поезија, турбо-фолк...)  
 

Дискусије, трибине и радионице састојале су се од разговора са стручњацима из одређене 
области, a додатни подстицај за разговор биле су драмске минијатуре и импровизације на 
одређену тему, које су изводили полазници Студија глуме и културе говора, који води Миња 
Филиповић, дипломирана глумица. Публика је била у могућности да интервенише и 
коментарише приказане ситуације, коришћењем елемената психодраме и форум театра. 
Ауторски тим: Весна Крњајић Митровић, дипл.психолог и стручни сарадник за културно-
образовне програме и Ивана Табори Обрадовић, дипл.психолог и уредник сценских програма. 

• Дрaмскa читaoницa  

Драмска читаоница нуди нoви приступ књижeвним дeлимa, чиjи сaдржajи, дух и eстeтикa нису 
увeк лaкo дoступни сaврeмeнoм дeтeту. Прeмдa тeмeљeн нa спoнтaнoj игри, тoк рaдиoницe je 
психoдрaмски вoђeн, штo уз примeну oдгoвaрajућих тeхникa, oмoгућуje искуствeнo пoвeзивaњe 
сa умeтничким свeтoм и пoдстицaj зa рaзмишљaњe и oткривaњe њeгoвих дубљих знaчeњa. 
Психoдрaмa примeњeнa у eдукaтивнe сврхe пoклaњa пaжњу eмoциoнaлнoм свeту учeникa 
(кoликo и ликoвa) вишe нeгo билo кojи други клaсични oбрaзoвни мeтoд, пружajући им бeзбeдaн 
прoстoр умeтничкe фикциje дa сe у њeму нeспутaнo и бeз oсудe, крoз дaтe ликoвe и ситуaциje, 
бaвe личним eмoциoнaлним сaдржajимa. Гoрдaнa Maрић Лaлoвић, психoдрaмски 
психoтeрaпeут, групни aнaлитичaр и трeнeр-eдукaтoр  је реализовала ове радионице по 
мотивима романа Јасминке Петровић „Ово је најстрашнији дан у мом животу“ и „Школа“. 
Програме је уредила Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за културно-образовне 
програме. 
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6. ДАНИ ИГРЕ – Програми за распуст 
 

• Београдски речни сафари на Ратном острву  
 

Програм обухвата прикупљање биљака и прављење хербаријума, хватање и препарирање 
инсеката, посматрање и прстеновање птица, изучавање водоземаца, гмизаваца, риба и 
сисара и реализује се у сарадњи са Младим истраживачима Србије, Градским зеленилом и 
Заводом за заштиту природе Србије. Циљ програма је стицање знања о главним 
карактеристикама, историјату настанка, положају, микроклими, биљном и животињском свету 
и тренутном еколошком статусу Ратног острва. Програм је намењен деци и младима од 10 до 
16 година. Период реализације: летњи распуст. Стручни сарадник је била Маријана 
Петровић, еколог. Програма је уредила Весна Крњаић Митровић, стручни сарадник за 
културно-образовне програме. 
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• Игра, плес, концепт - плесне радионице током зимског и летњег распуста  
 

Сврха програма је подстицање деце и младих који распуст проводе у Београду да активно и 
квалитетно проведу слободно време током зимског и летњег распуста учешћем у кретивним 
плесним радионицама.  
 
Oд 2. до 4. априла, током пролећног распуста, у Балетској сали Дечјег културног центра 
Београд одржан је бесплатни Плесни камп. Током три дана деца су имала прилику да 
унапреде своје вештине и умеће у џез балету, локингу и  хип-хопу уз афирмисане предаваче 
Милицу Церовић, Николу Гавриловића и Милицу Илић. Програм је био намењен деци узраста 
од 11 до 18 година. Уредник програма била је Ивана Табори Обрадовић, уредник сценских 
програма. 

 
• Покрени цртеж – радионице анимираног филма током зимског и летњег распуста  
 

 Деца кроз практичан рад у трајању од 120 минута уче основе анимације, односно упознају се 
са целокупним  поступком стварања цртаног филма. У студију за анимирани филм ДКЦБ-а 
деца оживљавају свог јунака израдом flip-book-a (џепног биоскопа). Циљеви радионица су 
промоција традиционалне анимације (класичне анимације), ублажавање утицаја дигиталних 
технологија (компјутера, игрица), подстицање креативности и вежбање пажње која је 
неопходна у свим сегментима образовања. Концепција и реализација: Марија Милановић 
Лазаревски, редитељ анимираног филма и педагог Радионице анимираног филма. 

 
• Литерарне радионице током зимског и летњег распуста  

 
Обиласком неког важног локалитета, деца сазнају, откривају, истражују и бележе своја 
запажања развија се истраживачки, авантуристички, сазнајни и креативни потенцијали код 
деце, као и социјализација, уз умерену физичку активност на терену применом друштвених  
игара. Радионица је бесплатна и отворена за све заинтересоване дечаке и девојчице, 
узраста 7 – 12 година и одржава се сваког уторка и среде у 11 ч у Библиотеци Дечјег 
културног цетра. Предавања на радионици држи мр Дајана Лазаревић, док на кратке излете 
после предавања води уредница културног програма ДКЦБ Снежана Станковић. Деца се 
упознају са великанима српског и светског песништва за децу, стихом у поезији и 
тенденцијама у савременом српском песништву, језиком и стилом писања. Одржано је 6 
радионица Летње школе за мале песнике у Библиотеци ДКЦБ и парковима Београда. 
Програм се реализује тимски са педагозима ДКЦБ. Координатор: Снежана Станковић. 
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III   МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ДЕЦЕ ЕВРОПЕ - РАДОСТ ЕВРОПЕ 
 

49. Међународног сусрета деце Европе „РАДОСТ ЕВРОПЕ'' 
2-5. октобар 2018. године 
ОСНИВАЧ И ПОКРОВИТЕЉ: Град Београд 
ИЗВРШНИ ПРОДУЦЕНТ: Дечји културни центар Београд 
ПОКРОВИТЕЉИ: Секретаријат за културу Градске управе града Београда, Министарство 
културе и информисања РС и Фондација Драгица Николић 
СПОНЗОР МАНИФЕСТАЦИЈЕ: НИС - Будућност на делу  
ПРИЈАТЕЉИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ: ЈКП „Зеленило – Београд“, Aqua Gala, Fruit Company, 
Туристичка организација Београда, Туристичка организација Србије, Ада Циганлија и 
Београд пут 
МЕДИЈСКИ СПОНЗОРИ: РТС, Студио Б и Политикин Забавник  
 
Традиционални Међународни сусрет деце Европе „Радост Европе” одржан је од 2. до 5. 
октобра, у Београду, у организацији Дечјег културног центра Београд и под покровитељством 
Градске управе града Београда.  
 
Манифестација Радост Европе угостила је ове године децу из 17 земаља (Белорусије, Босне 
и Херцеговине, Бугарске, Јерменије, Кине, Литваније, Мађарске, Македоније, Немачке, 
Пољске, Румуније, Русије, Словеније, Турске, Украјине, Црне Горе и Чешке) и 10 дечјих 
ансамбала из Србије. Деца узраста од 7 до 14 година представила су се кроз музику, плес, 
сликарство и свеукупно дечје стваралаштво на Свечаном отварању, Међународном 
ликовном конкурсу и концертима „Сусрети пријатељства“ у Дечјем културном центру Београд, 
Гала концерту у Сава Центру,  Спортско-рекреативном програму на Ади Циганлији и акцији 
Дрво другарства на Ушћу. 
 
У реализацији манифестације учествовало је 17 основних школа домаћина са територије 
града Београда: „Ђура Јакшић“ , „Данило Киш“, „Раде Драинац“,  „Војвода Мишић“, „ Бранко 
Радичевић“ „Иво Андрић“,  „Борислав Пекић“,  „Љуба Ненадовић“,“ Милан Ђ. Милићевић“, 
„Краљ Александар I“,  „Лаза Костић“, „Скадарлија“, „Свети Сава“,  „Јајинци“, „Јован 
Миодраговић“, „Старина Новак“, „Васа Чарапић“. 
 
У свим сегментима манифестације учествовала су деца из гостујућих група,  домаћини 
манифестације из основних школа, као и деца из плесног студија „Амадеус балет“ из 
Пожаревца - представници Србије на Гала концерту. Учествујући у манифестацији деца су 
добила могућност да се међусобно упознају и успоставе трајна пријатељства.  
 
Важно је нагласити да у свесрдној подршци породица деце домаћина београдских основних 
школа, које су угостиле децу из гостујућих група, лежи суштина манифестације и да без ове 
подршке реализација међународних сусрета деце Европе не би била могућа. 
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Манифестација Радост Европе, по други пут, званично је уврштена у европску породицу 
фестивала. Препозната од стране Европске комисије, носилац је етикете квалитета ЕФФЕ 
2017-2018. 
 
ТЕМА 
 
Под слоганом „НЕК ПЛАНЕТА БЛИСТА“ 49. Радост Европе била је посвећена заштити 
животне средине, као једној од приоритетних тема које повезују децу целог света, развијајући 
код најмлађих еколошку свест и одговоран однос према Планети Земљи и њеним ресурсима. 
Деца и њихови педагози инспирисани природним лепотама, енергијом сунца, таласа, воде, 
ветра, рециклажом или слободним тумачењем слогана манифестације припремали су своје 
учешће на манифестацији и нумере за Гала концерт.  

 
Програмски сегменти манифестације били су: 
 
• „Док чекамо госте“ – Прерадионица – од 17. до 28. септембра – Ликовни атеље ДКЦБ 
• Карневал – уторак, 02. октобар у 11.00 часова – Атријум ДКЦБ 
Због лоших временских прилика Карневал није одржан у Кнез Михајловој улици, па је 
програм Карневала премештен у Атријум Дечјег културног центра Београд.   
• Свечано отварање – уторак, 02. октобар у 12.00 часова – Сала „Донка Шпичек“ ДКЦБ 
• Изложба 20. Међународног ликовног конкурса Радост Европе – уторак, 02. октобар у 
18.00 часова - Атријум ДКЦБ 
• Еколошка акција „Дрво другасртва“ – среда, 03. октобар у 10.00 часова – Парк „Ушће“ 
• Спортско-рекреативни дан – среда, 03. октобар у 11.30 часова – Ада Циганлија 
•  „Young theatre“ радионице драмске импровизације за лидере гостујућих група – 
среда, 3.октобар у 18.00 часова, ДКЦБ 
• „Сусрети пријатељства'' – три концерта – четвртак, 4. октобар у 11.00, 16.00 и 19.00 
часова - Сала „Донка Шпичек“ ДКЦБ  
• Гала концерт – петак, 5. октобар у 18.00 часова - Сава Центар 

 
Активности у оквиру реализације 49. Међународног сусрета деце Европе ''Радост Европе'' 
биле су подељене у четири целине:  
 
1. Активности које су се одвијале пре манифестације (од јануара до јула 2018.) 
 
2. Активности које су се одвијале непосредно пред сам почетак манифестације (током 
августа и септембра 2018.) 
 
3. Активности које су се одвијале за време манифестације  (од 2. до 5. октобра 2018.) 
 
4. Активности које су се одвијале након завршетка манифестације (током октобра 2018.) 
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1.  
Припреме за реализацију манифестације почеле су у сарадњи са Министарством спољних 
послова Републике Србије - одељењем за међународну културну сарадњу, слањем позивних 
писама и промо пакета свим амбасадама наше земље у европским земљама, у циљу 
успостављања првих контаката са дечјим уметничким ансамблима, студијима и атељеима.  
 
Пре успостављања директног контакта са учесницима програма и представницима школа-
домаћина, у Дечјем културном центру Београд формиран је организациони и уметнички тим, 
након чега је уследило дефинисање теме и садржаја програма манифестације.  
 
Након прикупљања пријава група заинтересованих за учешће на Радости Европе 2018, 
обављена је селекција група у сарадњи са представницима Одбора манифестације. Сви 
пријављени добили су повратне информације након обављене селекције. Уследила је 
интензивнија комуникација са одабраним групама у вези са пријављивањем тачног броја 
деце, одраслих и програмима које припремају да презентују у Београду на концертима 
„Сусрети пријатељства“ и Гала концерту. 
 
У току априла и маја направљен је избор београдских основних школа, које су се јавиле да 
угосте децу из европских земаља.  

 
У овој фази разрађивана је и идеја бесплатног припремног програма „Док чекамо госте“ – 
Прерадионица намењеног млађим основцима који би најавио тему и предстојећу 
манифестацију .  
  
Припрема за реализацију 20. Међународног ликовног конкурса „Радост Европе'', почела је, 
као и претходних година, са припремом материјала за расписивање конкурса, а потом је 
уследила комуникација са амбасадама, институцијама и организацијама, односно са 
потенцијалним учесницима. Конкурс је објављен крајем фебруара на сајту ДКЦБ и веб 
порталу за културу југоисточне Европе. Позив за учешће на конкурсу послат је свим 
основним и средњим школама на територији Србије, а у електронској форми је послат дечјим 
ликовним атељеима у земљи и иностранству, као и Министарству спољних послова, 
одељењу за међународну културну сарадњу. 
 
На конкурс су се пријавили појединци, предшколске установе, школе, дечји ликовни атељеи, 
дечји културни центри и сличне установе и асоцијације. Право учешћа  имала су сва деца 
света, узраста од 4 до 18 година. Одбор Манифестације, уредник и стручни жири Ликовног 
конкурса, одлучио је да ове године тема буде искључиво везана за универзални „Речник 
пријатељства". Водећи рачуна о савременом методичком приступу ликовном образовању и 
васпитању, постоји пет узрасних категорија учесника: 
 
I категорија обухвата децу узраста 4, 5 и  6 година 
II категорија обухвата децу узраста 7, 8 и 9 година 
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III категорија обухвата децу узраста од 10, 11 и 12 година 
IV категорија обухвата децу узраста од 13, 14 и 15 година 
V категорија обухвата децу и младе узраста од 16, 17 и 18 година 
  
2. 
 
Припремни програм „Прерадионица“ осмишљен је тако да се деци пружи прилика да 
науче како сами да направе различите друштвене и индивидуалне игре које развијају 
моторику, креативност, размишљање, тимски или такмичарски дух од рециклажних 
материјала. Циљ програма био је очување наслеђе традиционалне дечје игре у дигиталној 
ери. Припремни програм „Прерадионица“ био је уврштен и у манифестацију „Дани европске 
баштине“.  Ученици основних школа „Дринка Павловић“, „Надежда Петровић“, „Старина 
Новак“ и „Влада Аксентијевић“ посетили су Прерадионицу. Укупно је одржано 13 радионица. 
Програм су осмислиле магистар сликарства и ликовни педагог Катарина Булајић Павловић и 
Драгана Станисављевић, кореограф и балетски педагог. Уредник програма била је Ивана 
Табори Обрадовић, дипл.психолог. 

 
 
Због изграђивања визуелног идентитета манифестације, у припремној фази, урађен је 
промотивни спот манифестације, као и штампање промотивног материјала - плаката 
манифестације, програма, плаката ликовне изложбе, каталога ликовне изложбе, позивница 
за отварање изложбе (у електронској форми), позивница за свечани завршни концерт, 
диплома и захвалница.  
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Конференција за медије одржана је 26. септембра, у Малој сали Дечјег културног центра 
Београд. Конференцији су присуствовали новинари следећих медијских кућа: ТВ Студио Б, 
ТV N1, ТВ Рас, Радио Београда, Танјуга, Политике, Српског телеграфа, Новости, Беоинфа и 
портала vesti.rs.  
 
Учесници конференције били су: Горан Весић, заменик Градоначелника Београда; Ивона 
Јевтић, секретар за културу Градске управе – града Београда; Леонтина Вукомановић, 
помоћник директора за програмску делатност Дечјег културног центра Београд и Ивана 
Табори Обрадовић, уредник музичко-сценских програма Дечјег културног центра Београд. 
Модератор је била др Ивана Теодоровић Стојановић, уредник програма за односе с јавношћу 
и маркетинг Дечјег културног центра Београд. 
 
Овогодишњи двадесети по реду Међународни ликовни конкурс као и предходних година 
прерастао је границе Европе, објединивши децу и младе из целог света. 3230 радова 
пристигло је из: Аргентине, Аустралије, Бахреина, Бугарске, Белорусије, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Чешке, Грчке, Хрватске, Индије, Индонезије, Јерменије, Кине, 
Летоније, Литваније, Македоније, Пољске, Румуније, Русије, Словеније, Словачке, Шпаније, 
Турске, Украјине, Узбекистана и са Тајвана. 
 
Стручни жири чинили су: др ум. Невена Поповић, асистент на Факултету уметности Звечан - 
Косовска Митровица Универзитета у Приштини; Ђурђа Сивачки асистент на Факултету 
ликовних уметности Универзитета у Београду; Зоран Станаревић, ликовни педагог у основној 
школи „Јефимија" у Обреновцу. Најбољи дечији радови и ове године налазе своје место на 
пригодној поштанској маркици „Радост Европе”. Мотив на маркици је цртеж Теодоре 
Деспотовић (7 год, Србија). 
 
3. 
Карневал, Свечано отварање,  
Изложба 20. Међународног ликовног конкурса „Радост Европе''  
2.октобар 2018. Године 
 
Због лоших временских прилика Карневал није одржан у Кнез Михајловој улици, па је 
програм Карневала премештен у Атријум Дечјег културног центра Београд, где су госте 
поздравили дечји лимени оркестар Музичке школе „Јосиф Маринковић“ под руководством 
диригента Бранислава Гагића, мажореткиње „Панчево“, артисти на штулама и мађионичар 
Филипино. 
Програм Свечаног отварања водио је глумац Лазар Дубовац и млада глумица Мила. На бини 
су се смењивали артисти на штулама, Хор Дечјег културног центра Београд, Уметнички 
центар Талија, као и музичари из састава DRUMBLE, који су свирали на рециклажним 
инструментима, а сам крај програма улепшала је заједничка кореографија свих учесника и 
публике на химну манифестације коју је предводила Драгана Станисављевић, балетски 
педагог. 
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Отворена је и изложба 20. Међународног ликовног конкурса „Радост Европе'' у Дечјем 
културном центру Београд. Том приликом уручене су награде и признања деци и 
представницима амбасада. Изложбом су представљени најуспешнији ликовни радови по 
мишљењу стручног жирија са циљем да се омогући ликовни сусрет деце и младих и да се 
афирмише аутентично дечје ликовно стваралаштво. Изложба је била отворена до  20. 
октобра. Током новембра, сада већ традиционално део изложбе моћи ће да се погледа и у 
Културном центру Горњи Милановац, где сваке године постоји све веће интересовање за 
увек свеже дечје стваралаштво. 
Најбољи дечији радови и ове године нашли су своје место на пригодној поштанској марки 
„Радост Европе”. Овогодишња нова емисија „Радости Европе“ излази из штампе 28. 
септембра. Мотив на марки је цртеж Теодоре Деспотовић (7 год, Србија). Аутори цртежа на 
вињетама су: Светла Стрнад Орник (8 год, Словенија), Хеер Чаухан (9 год, Индија), Куентин 
Пенг (6 год, Кина), Александра Радујко (14 год, Србија), Наташа Влаховић (4 год, Србија), 
Теодора Туибин (8 год, Србија), Даниела Била (8 год, Словачка). Аутори цртежа на коверти 
су: Петр Агеев (5 год, Русија) и Ђурђа Васић (5 год, Србија).  
 
Еколошка акција „Дрво другарства“ у Парку Ушће 
Спортко-рекреативни дан на Ади Циганлији 
3.октобар 2018. године 
Дружење деце на манифестацији наставило се на еколошкој акцији „Дрво другарства“ у 
Парку Ушће. Официјални део програма отворио је господин Андреја Младеновић, помоћник 
градоначелника, а након њега деци се обратио и генерални директор ЈКП „Зеленило-
Београд“, господин Слободан Станојевић. Након тога песмом су се представили гости из 
Македоније и Литваније. Конферансу је водио Страхиња Радовановић, ученик. Сама акција 
почела је садњом 18 садница копривића које су засађене у знак пријатељства и као позив 
свој деци света на еколошку одговорност.  
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Од 11.30 часова организован је спортско-рекреативни програм на Ади Циганлији за све 
учеснике манифестације (госте и домаћине). Готово сва деца активно су учествовала у 
спортско-плесној анимацији, али и у играма које су биле посебно осмишљене као одговор на 
тему окупљања. 
 
Концерти у ДКЦБ - Сусрети пријатељства 
4. октобар 2018. Године 
 
На сцени „Донка Шпичек“ у ДКЦБ реализована су три концерта „Сусрети пријатељства“ са 
почетком у 11.00, 16.00 и 19.00 часова, где су се поред 10-минутних наступа гостујућих група 
представила и деца са посебним потребама, победници такмичења Друштва специјалних 
педагога Београда: Дом за децу и омладину оштећеног слуха, ШОСО „Свети Сава“, основна 
школа „Сава Јовановић Сирогојно“ и школа „Радивој Поповић“. У концертима су учествовали 
и Центар културе и духовности „Вук Стефановић Караџић“ из Ниша, победници такмичења 
хорова ФЕДЕХО – Хор „Сањалице“ Центра за културу из Прокупља, плесни студио 
„Креатива“, Катарина Прокић, представница Музичке играонице ДКЦБ, Виктор Сотић, 
предтавник фестивала ФЕДЕМУС и вокалне групе „Нађи своју звезду“ и Луција Пат,  вокална 
солисткиња. Програм је водио Страхиња Радовановић. Организован је и пренос програма 
уживо на youtube каналу ДКЦБ, па је овај програм постао доступан јавности, али и 
родитељима деце извођача. 
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Организован је и пренос програма уживо на youtube каналу ДКЦБ, па је овај програм постао 
доступан јавности, али и родитељима деце извођача. 
 
Гала концерт у Сава Центру 
5. октобар 2017. Године 
 
Гала концерт манифестације „Радост Европе“ одржан је 5. октобра у Сава Центру  са 
почетком у 18 часова. И ове године јавност је била у прилици да уживо прати концерт на 
другом каналу РТС као и на сателитском програму РТС-а у суботу 6. октобра у 14 часова. 
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Гледаоци су могли да уживају у најразличитијим врстама сценских наступа деце из 18 
земаља учесница (укључујући и Србију), али и да на једном месту сагледају потпуно 
различите приступе у раду са децом од најтрадиционалнијих до савремених. 
 
Ове године Србију је на Свечаном сусрету деце Европе у Сава Центру представљао плесни 
студио „Амадеус балет“ из Пожаревца.  Редитељка приредбе у „Сава Центру“ била је Ђурђа 
Тешић, а ауторка анимација Марија Милановић Лазаревски. Водитељка програма била је 
глумица Анђелка Прпић. 

 

 
 
 

4. 
Након завршетка манифестације уручене су захвалнице сарадницима на овогодишњој 
„Радости Европе'' - директорима школа, наставницима, преводиоцима, учесницима, 
спонзорима, медијским кућама. 
Организован је састанак интерне евалуације, а подељени су и евалуативни упитници по 
школама. Анализа евалуациних упитника подељених школама показала је да је овогодишња 
манифестација веома добро оцењена, како програмски аспект, тако и организациони. 
 
Током четири дана трајања манифестације у Београду, дневно је учествовало око 500-600 
деце -гостију и деце-домаћина, као и око 50 волонтера и 20 преводилаца. Свечано отварање 
49. Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе’’, Отварање изложбе 20. 
Међународног ликовног конкурса „Радост Европе’’, три концерта „Сусрети пријатељства'' у 
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Дечјем културном центру Београд и Гала концерт у Сава Центру видело је неколико хиљада 
грађана. 
 
„Радост Европе'' је изузетно медијски испраћена од стране телевизијских, радијских и 
штампаних и online медија. Медијска кампања трајала је од 15. септембра до 5. октобра, а 
подразумевала је редовно извештавање о припремним и дневним програмским активностима 
у току трајања манифестације и емитовање најавног ТВ спота овогодишње манифестације, у 
трајању од 20 секунди (по 30 емитовања) и најавног радио џингла овогодишње 
манифестације, у трајању од 20 секунди (по 30 емитовања) на ТВ РТС 1, ТВ РТС 2, Радио 
Београду 1, Радио Београду 2, Радио 202, ТВ Студију Б и Радију Студију Б.  
Медијски спонзори били су: РТС (Телевизија, Радио Београд, Радио 202),  РТВ Студио Б и 
Политикин забавник.  
 
У електронским медијима – телевизији и радију било је укупно 53 медијска појављивања, од 
чега на РТС 1 – 14, РТС 2 – 2, ТВ СТУДИО Б – 11, ТВ ПИНК – 4, ТВ ПРВА – 3, ТV HAPPY – 3, 
ТВ КОПЕРНИКУС – 3,  ТВ ЗДРАВЉЕ – 2, О2 ТV – 1, РАДИО БЕОГРАД 1 – 6, РАДИО 202 – 2 
и РАДИО СТУДИО Б – 2.  
 
У електронским медијима – WEB било је укупно 59 објава. 
 
Штампани медији су, такође, редовно извештавали о припремним и дневним програмским 
активностима у току трајања манифестације. Било је укупно 31 објава у штампаним 
медијима: ПОЛИТИКА – 9, ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК – 1, ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА – 1, 
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – 3, АЛО! – 4, 24 САТА – 3, ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД – 2, СРПСКИ 
ТЕЛЕГРАФ – 1, ИНФОРМЕР – 1, КУРИР – 1, НАРОДНЕ НОВИНЕ – 3, ДНЕВНИК – 1 и ВОДИЧ 
ЗА РОДИТЕЉЕ – 1.  
 
Закључак је да је у току трајања медијске кампање било 112 електронских објава (телевизија, 
радио и WEB) и 31 објава у штампи. Уредник програма за односе с јавношћу: др Ивана 
Теодоровић Стојановић. Уредник и координатор манифестације: Ивана Табори Обрадовић, 
уредник сценских програма. 
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IV  МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ФЕСТИВАЛИ 
 

1. Градско такмичење музичких секција основних школа Београда 
       Дечје музичке свечаности - ДЕМУС 2018 

 
Сваке године, од марта до маја, одржавају се Дечје музичке свечаности (ДЕМУС) које 
афирмишу рад музичких секција основних школа. Ова велика манифестација обухвата 
градска такмичења „Златна сирена“ и малих вокалних састава (дуети,терцети,квартети), 
„Градско такмичење вокалних група певача млађих и старијих разреда“, „Градско такмичењо 
малих инструменталних састава и оркестара“ и „Градско такмичење хорова млађих и 
старијих разреда“ основних школа Београда.  
 
У Дечјим музичким свечаностима учествовало је више хиљада деце и одржано је 15 
концерата - 9 концерата „Златне сирене''  и малих вокалних састава, 5 концерата Градског 
такмичења Вокалних група певача млађих и старијих разреда и хорова млађих и старијих 
разреда, такмичење малих инструменталних састава и оркестара и ревија победника свих 
категорија. 
Координатор и музички уредник ДЕМУС-а: Проф. Мирјана Миличић Прокић, дипломирани 
музички педагог.   
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2. ФЕДЕХО – Фестивал хорова деце и младих 
 
Фестивал окупља хорове основних и средњих школа, музичких основних и средњих школа, 
као и црквене хорове и хорове при државним и приватним институцијама. Циљ фестивала је 
афирмисање дечје хорске музике, сценског музичког извођења и популарисање хорске 
музике, као дела нашег културног наслеђа. 
 
Седми по реду Републички фестивал хорова деце и младих ФЕДЕХО окупио је 21 хор из 
целе Србије, који су се представили публици и жирију у три фестивалска дана. На фестивалу 
је учествовао и Хор ДКЦБ. 
 
Жири овогодишњег ФЕДЕХО фестивала чинили су: Силвана Грујић музиколог, Александар 
Спасић, диригент и Ђорђе Станковић, диригент. Уредник фестивла: мр Невена Ивановић, 
дирегент Хора Дечјег културног центра Београд. 
 

 
3. ДЕЧЈЕ БЕОГРАДСКО ПРОЛЕЋЕ 

У сали ,,Донка Шпичек'' Дечјег културног центра Београд одржано је треће ,,ДЕЧЈЕ 
БЕОГРАДСКО ПРОЛЕЋЕ'' на коме су 13 нових хитова за децу извели: Сергеј Ћетковић, 
Бранко Коцкица, Иван Босиљчић, Ивана Петерс, Тијана Дапчевић, Слодобан Бода Нинковић, 
Светислав Буле Гонцић, Миња Субота, Бојана Стаменов, Иван Михаиловић, Ђорђе Давид и 
Душица Новаковић, Дејан Петровић Биг Бенд, Мари Мари, уз пратњу Хора ДКЦБ и Хора 
Чаролија. Домаћини програма били су Леонтина Вукомановић, Вук Трнавац (10 година), члан 
Студија за културу говора и глуме ДКЦБ и Марко Чанади (8 година).  
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На текстове, легендарих песника за најмлађе, Љубивоја Ршумовића, Слободана Станишића, 
Владимира Андрића, Бранка Стевановића и других, музику су компоновали наши еминентни 
композитори: Радослав Граић, Владимир Граић, Војкан Борисављевић, Раде Радивојевић, 
Александар Локнер, Миња Субота, Дејан Петровић (Биг Бенд), Ивана Петерс, Мари Мари, 
Растко Аксентијевић, Дејан Петковић, Нена Лековић и Ана Бочек.  
 
На иницијативу ДКЦБ, а захваљујући Градској управи града Београда и Секретаријату за 
културу као и спонзорима и пријатељима, 2016. године обновљен је овај значајан фестивал. 
Наше певачке и глумачке звезде извеле су најлепше песме за децу свих времена као што су 
„Слон лепотан Дондолан“, „Заклео се бумбар“, „Вуче вуче“ и многе друге, у новим 
аранжманима. Прошле године поклонили смо 11, а ове године 13 нових хитова за децу. Циљ 
ове манифестације, са богатом традицијом, је стварање нових песама и усмеравање деце и 
њихових родитеља на пажљиво одабране текстуалне садржаје који носе едукативне поруке. 
Тиме ћемо допринети развијању културних вредности код деце и стварању навика 
посећивања музичких догађаја високог квалитета. 
Фестивал је у целости емитован на Радио Телевизији Србије.  
Музички уредник фестивала: Леонтина Вукомановић, помоћник директора за програмску 
делатност.  
Покровитељ: Градска управа града Београда - Секретаријат за културу.  
Пријатељи фестивала: Фондација Драгица Николић и РТВ Студио Б. 
https://www.youtube.com/watch?v=njRWb6YGn-8&list=PLPU5Djf1Le76CDOErWvV2kGm9XA-
ORwZm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=njRWb6YGn-8&list=PLPU5Djf1Le76CDOErWvV2kGm9XA-ORwZm
https://www.youtube.com/watch?v=njRWb6YGn-8&list=PLPU5Djf1Le76CDOErWvV2kGm9XA-ORwZm
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4. ДЕЧЈА ПЛЕСНА СЦЕНА– ПЛЕСНИ СУСРЕТИ 
 

Плесни сусрети организују се сваке године, како би се промовисало дечје плесно 
стваралаштво у кореографском и изовађачком смислу и како би се омогућила размена 
искустава међу плесним педагозима који раде са децом и младима.  
 
Програм се реализује у два годишња циклуса – Јесењи и Пролећни. Ове године одржано је 
укупно 4 концерта на којима је учествовало око 1000 деце узраста од 5 до 18 година из 30 
студија из Београда. Деца су се представила се кореографијама класичног, модерног, џез 
балета и шоу денса.  
Плесни сусрети замишљени су као платформа подршке дечјем плесном стваралаштву и 
место сусретања и размене искустава балетских и плесних педагога. Идеја овог сценског 
програма јесте и развој будуће плесне публике. 
Плесне радионице и семинари организују се као пратећи програм. Организована су 
гостовања предавача различитих плесних стилова са теоријским и практичним делом 
радионице, како би се деца и млади што боље упознали са одређеним плесним правцима 
(савремени, џез, модеран, брејк-денс, класичан балет и сл). Ова гостовања су допуњена и 
видео материјалима, отворена су за сталне чланове балетског студија ДКЦБ, учеснике 
Плесних сусрета, али и за све заинтересоване. Кроз овакав континуиран рад уметност игре 
приближује се широј публици, а пре свега деци и младима.  
Уредник: Ивана Табори Обрадовић, уредник сценских програма 
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5. КИДИКЕМ - Национални фестивал дечјег видео клипа 
 

Дечји културни центар Београд организовао је конкурс за трећи Национални фестивал дечјег 
видео клипа на којем су се представили филмови кратке форме, у трајању од 90 до 180 
секунди, на тему „РАЗМИШЉАЈ ГЛАСНО”.  
Идеја фестивала је да се код деце кроз уметничку праксу покрене хумана и креативна страна 
у примени технологије. Стварајући кратке форме видео записа, деци се пружа прилика да 
изразе своје мишљење на задату тему.  
Фестивал КИДИКЕМ одржан је 18. марта 2018. године у Малој сали ДКЦБ. Филмове је 
оцењивао стручни жири, али у обзир је био узет и број прегледа филма на Youtube каналу 
ДКЦБ. Аутори најбоље пласираних видео клипова добили су вредне награде спонзора 
фестивала. 
 
Уредник фестивала: Марија Милановић Лазаревски, редитељ анимираних филмова 
 

6. ФЕДЕМУС 
 

Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“, једина републичка 
музичка манифестација која промовише дечје музичко стваралаштво и стваралаштво 
младих, одржан је по двадесет трећи пут у Дечјем културном центру Београд. Афирмишући 
самостално дечје музичко стваралаштво и креативни рад одраслих са децом, фестивал 
„Деца композитори“ до сада је извео генерације младих солиста и кантаутора.  
 
Ове године конкурс је био расписан од 15. јануара до 15. марта, након чега је регионална и 
републичка селекциона комисија одабрала композиције за завршни концерт. Те најуспешније 
вокалне, инструменталне и електронске композиције, која су деца, узраста од 7 до 15 година, 
сама написала, налазе се на новом ЦД „Музика ствара чуда'', који је био промовисан на 
завршном концерту. Публика је имала прилике да чује победничке композиције овогодишњег 
фестивала, кантаутора и солиста из Панчева, Вршца, Крушевца, Лазарева, Ваљева, 
Беочина, Нове Пазове, Неготина, Ниша, Суботице, Рашке, Крагујевца, Новог Сада, 
Десимировца и Београда. На завршном концерту изведене су композиције које су, од великог 
броја пријављених композиција, одабране од стране републичког жирија, састављеног од 
наших еминентних професора музике.  
На конкурс пристигне више стотина композиција из преко шездесет градова и места из 
Србије. Фестивал окупља око 2.000 деце, ученика основних школа из целе Србије, а у 
завршним програмима учествује око 200 деце. Манифестација се реализује на нивоу 
школског, регионалног и републичког такмичења. Циљ фестивала јесте подстицање младих 
узраста од 7 до 15 година на музичко стваралаштво, откривање музичких талената, развој 
музичког укуса младих и неговање већ скоро заборављене дечје песме. Период реализације: 
јануар – октобар 2018. године.  
 
Координатор и музички уредник Фестивала је Мирјана Миличић Прокић. 
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7. СВЕСРПСКИ ДЕЧЈИ САБОР 
 
Први „Свесрпски дечји сабор'' одржан је у мају 2018. године под покровитељством 
председника Републике Србије, Александра Вучића и уз подршку Секретаријата за културу 
Града Београда, Министарства спољних послова – Управа за сарадњу са дијаспором и 
Србима у региону, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Дома Скупштине РС 
и Банке „Поштанска штедионица“. 
Поред прилике да учествују у посебно осмишљеним културно-образовним програмима од 23. 
до 27. маја, деца из Републике Српске, Хрватске, Мађарске, Румуније и Црне Горе, узраста 
од 10 до 14 година, остварила су јединствена пријатељства са својим вршњацима из 
Београда, боравећи у породицама ученика београдских основних школа.  
Свечани концерт одржан је на Дан словенске писмености - Дан Светих Ћирила и Методија, 
24. маја, у Дечјем културном центру Београд, којим је отворена манифестација, уз државну 
химну „Боже правде“ и поздравне речи господина Николе Селаковића, генералног секретара 
председника Републике Србије, који је уједно пренео и поздрав од председника Србије 
пожелевши да ова манифестација заживи и траје. Након свечаног концерта деца су 
прошетала центром Београда, учествовала у интерактивном програму „Београд кроз векове'' 
на Калемегдану, обишла Дом Народне скупштине РС, потом Музеј аутомобила у Београду и 
Образовно-културни центар „Вук Караџић'' у Тршићу, где су одгледали позоришну представу 
„Преваранти“, Малог позоришта „Душко Радовић“, по мотивима „Два новца“ Вука 
Стефановића Караџића, по тексту Миладина Шеварлића, у режији Предрага Штрбца. 
Идеја Дечјег културног центра Београд, као извршног продуцента ове манифестације, је да 
се једном годишње у Београду окупе деца из расејања, која ће кроз богат културно-уметнички 
програм, осмишљен од стране Дечјег културног центра Београд, упознати Србију као земљу 
свог порекла и побудити осећај припадности српском национу. Циљ је да деца из расејања 
науче и проговоре српски језик и усвоје ћириличко писмо, што је од изузетне националне 
важности. Кординатор манифестације је Ивана Табори Обрадовић. 
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V МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

-  Чланови Енглеске драмске позоришне радионице учествовали су на Фестивалу европских 
англофонских позоришних друштава (FESTIVAL OF EUROPEAN ANGLOPHONE THEATRICAL 
SOCIETIES – FEATS 2018), такмичењу на коме учествују европске аматерске драмске групе 
које раде на енглеском језику. Фестивал се сваке године одржава у различитом граду, а ове 
године се одржао у Антверпену, у Белгији. На фестивалу је учествововало 20 позоришних 
представа које се изводе на енглеском језику. ДКЦБ је на фестивалу извео драму ''Balkan 
Closed Circule''. 
 
- Енглеска позоришна радионица ДКЦБ реализује размену са омладинском позоришном 
трупом која ради при Англиканској цркви Светог Андреје у Москви, Руска Федерација. 
Гостовање најстарије групе полазника БЕЛТ-а у Москви и заједничка драмска радионица са 
вршњацима из драмске групе при Англиканској цркви Светог Андреје у Москви било је од 20. 
до 23. јуна 2018. године. 
 
- Енглеска позоришна радионица ДКЦБ реализовала је позоришну радионицу у Љубљани, 
Словенија, на којој су учесници били из Србије, Словеније и Хрватске.  
 
- Остварена је сарадња Хора ДКЦБ и Хора франкофоно-српске школе „Ecole de musique 
franco-serbe de la Suisse Romande“ у Лозани. Хор ЕМФС гостовао је у октобру у ДКЦБ, а Хор 
ДКЦБ реализовао је  неколико концерата у Швајцарској у јуну месецу 2018. године.  
 
- Гостовање Хора ДКЦБ на 18. Интернационалном етно фестивалу у Хаскову, Бугарска. 
 
- Концерт Чешколипског дечјег хора и Хора Дечје културног центра Београд одржан је у на 
Великој сцени „Донка Шпичек'' у Дечјем културном центру Београд. 
 
- Хора ДКЦБ је гостовао у Швајцарскoj и одржао самостални концерт филмске и дечије 
музике на Тргу де Салаз, Лозана, 21. јуна на Светски Дан музике, потом заједнички концерт 
хорова Мали вокалисти, Дечјег културног центра Београд и ансамбала Министрингс и 
Хелветиа бенда, у Аули де Елизе, Лозана и три концерта духовних и традиционалних српских 
песама у Цркви светих Кирила и Методија, Бернс. 

 
- Традиционална међународна сарадња са Хором „Златно славејче“, Скопље, Македонија, 
реализована је у новембру месецу 2018. Године, када је Дечји културни центар Београд 
наступао на Фестивалу „Златно славејче''. 
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VI СТАЛНЕ ГРУПЕ (СТУДИЈИ И АТЕЉЕИ) 
 

• Атеље за примењену уметност 
 
Атеље за примењену уметност Дечјег културног центра окупља децу узраста од 6 - 17 година. 
У Атељеу деца имају прилику да се упознају са глином, као основним материјалом, да раде 
на грнчарском точку, као и да своје радове украсе земљаним бојама - енгобама.  
 
Поред редовних часова у Атељеу су се одржале и различите активности и пројекти: 
 
- Хуманитарни Фестивал и акције - Деца за Филипа Рикића  
На хуманитарном фестивалу у Фабрици ДКЦБ је учествовао са радионицом израде накита од 
дрвених, пластичних и керамичких перли из Атељеа за примењену уметност, док је 
хуманитарну акцију у Стадиону подржао донацијом наруквица насталих у поменутом Атељеу. 
 

 
 

• Ликовни атеље 
 
Деца , полазници Ликовног атељеа су и ове године освојила бројне награде и признања на 
међународним и националним ликовним конкурсима. Такође, и ове године су својим 
ликовним радовима на сада већ традиционалној Ускршњој аукцији помогла деци са 
инвалидитетом - удружењу Плава шкољка. О свом одрастању кроз свет ликовности, деца  
разговарају и учествују у радио емисијама Радио Београда-континуирано током године. 
Учествовали су и на међугенерациској ликовној колонији Дорћолијада 2018. Радови 
полазника су се и ове године нашли на календару, ЦД диску, дипломама са такмичења, 
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штампаним медијима...Поред свих активности, највећи успех Ликовног атеља је у томе  што 
представља место где се НЕ УЧИ већ подстиче дечја ликовна слобода. 
 

 
 

• Студио за анимирани филм  
 

Као резултат споразума о сарадњи Народног музеја у Београду и Дечјег културног центра 
Београд, за потребе Међународне смотре археолошког филма, Студио за анимирани филм 
урадио је анимирани филм на тему археологије који је приказан на 19. Смотри археолошког 
филма. У филму су коришћене основне технике традиционалне анимације – пластелин, 
колаж и цртеж, а инспирације за филм су биле: Требениште, Винча и Београдска мумија.  

 
Народни музеј у Београду као домаћин Међународне смотре археолошког филма склопио је 
споразум о сарадњи са Дечјим културним центром Београд са амбицијом да манифестацију 
унапреди у програмском смислу.  
 
Поводом сарадње Русије и Србије на пројекту МУЛТИ МОСТ, Студио за анимирани филм у 
сарадњи са Ликовним атељеом Дечјег културног центра Београд је снимио анимирани филм 
Животињска новогодишња песма техником анимираног колажа, који je  учествоваo на 
Фестивалу у Новосибирску почетком јуна. 
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• Радионица стрипа и карикатуре 
 
Чланови Радионце стипа и карикатуре излагали су у Јапану, Индонезији, Пољској, Словачкој, 
Турској, Немачкој, Швајцарској, Кини, Италији, Белгији као и на Октобарском салону и 
освојили бројне награде. 
На 51. Конкурсу карикатуре „Пјер 2018’’, који је расписала компанија „Новости’’ у септембру 
ове године, награђен је члан Студија за стрип и карикатуру Дечјег културног центра Београд - 
Миодраг Павићевић, који је проглашен за „Најбољег младог карикатуристу’’. 
На Међународном конкурсу у Сиску, тринаестогодишњи Давид Константиновић, члан Студија 
за стрип и карикатуру ДКЦБ, освојио је другу награду са карикатуром „Компјутер’’ 
Филип Каран освојио је трећу награду на Међународном конкурсу за карикатуру "Златна 
кацига" у Крушевцу. 
Александар Петрикановић освојио је приву награду у Фолинију у Италији, а Огњен 
Стојановић је добио награде у Италији, Кини и Белгији. 
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• Балетски студио и Балетска играоница 
 
Балетски студио Дечјег културног центра Београд, студио са најдужом традицијом у 
Београду, усмерен је на децу и младе узраста од 3,5 до 18 година. 
 
Методологијом, насталом дугогодишњим радом са децом и младима, негује све видове 
уметничке игре: класичан балет, џез и савремену игру кроз садржаје примерене узрасту и 
развојном стадијуму детета. 
Поштујући индивидуалност сваког детета развија се креативност, моторика и музикалност, 
као и тимски дух и самопоуздање. 
У 2018. години чланице Балетског студија ДКЦБ биле су веома активне, па су поред редовних 
часова и завршног свечаног концерта, узеле учешће и на: 
 
• Првом фестивалу уметничке игре за децу, на којем је Милица Влашкалић, чланица 
Балетског студија Дечјег културног центра Београд, освојила награду за најбољег солисту  
• Сусретима пријатељства у оквиру манифестације Радост Европе 
• ФЕДЕМУС - у  
• Плесним сусретима  
•           Spring Festu у Новом Саду 
• Новогодишњем Гала концеру у оквиру Београдске зиме 
• Новогодишњем концерту у Театру 78 
• Премијери филма „Тајне авантуре мачака“ у ТЦ Delta city 
• Јубилеју Миње Суботе 
• РТС-у у емисији „Шареница“ 
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• Хор ДКЦБ 
 

У Хору Дечјег културног центра Београд певају деца предшколског и основношколског 
узраста која у области певања показују посебну надареност, креативност и љубав према 
музици.  
 

 
 
У 2018. години Хор ДКЦБ био је изузетно ангангажован и наступао је на различитим 
значајним манифестацијама,догађајима и самосталним концертима 
 
- Наступ на 24.такмичењу у беседништву, Правни факултет у Београду 
- Отварање изложбе  „ Изгубљени свет Сефарда, галерија ДКЦБ 
- Отварање манифестације Радост Европе, ДКЦБ сала „Донка Шпичек“ 
- Наступ на манифестацији  Радост Европе у Нишу, Дом војске 
- Извођенје музичка представа „С ове стране музике“  у великој сали Коларчеве 

задужбине у оквиру циклуса Како се слуша концерт- мала школа бонтона 
- Наступ на Васкршњем  вашару на Ташмајдану ,Београд 
- Наступ на обележавању 73 године пробоја Сремског фронта,  Шид, село Адашевац 

Наступ на  Свечаној академији  „Дани сјећања“ , Бански двори, Бања Лука 
- Тонско снимање и певање на Београдском  дечјем пролећу  
-  Наступ на прослави Дана војске Србије, Сава Центар, Београд 
-  Наступ на прослави Дана гарде, Дом гарде, Београд 
- Отварање манифестације Свесрпски дечји сабор 
- Гостовање  на концерту хора International Belgrade Singers, амбасада Канаде у 

Београду 
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- Наступ на манифестацији Дани Републике Српске, Комбак дворана, Београд 
- Извођење музичке представе „С ове стране музике“  у  Дечјем позоришт  у Крагујевцу 
- Наступ на Педагошком  форуму, Ректорат универзитеа уметности у Београду 
- Новогодишњи  наступ  на  манифестацији Трг Бајки, плато испред Општине Звездара 
- Мини концерт у оквиру недеље парламентаризма -Дани парламентаризма, Дом 

народне скупштине, Београд 
- Концерт са Дечјом филхармонијом, Сава Центар, Београд 
- Наступ на  Винтерфесту (Распевана јелка), Нови Сад 
- Наступ на  Гала концерту у оквиру Београдске зиме, ДКЦБ сала „Донка Шпичек“ 

 
Хор ДКЦБ је у 2018. години освојио неколико награда: 

 
- на овогодишњем ФЕДЕХО фестивалу освојио је две награде - за најбоље 
конципиран програм и за најбоље изведену уметничку композицију (В.Миланковић - С 
ове стране музике)  

 
- на Етно фестивалу у Хаскову у Бугарској СПЕЦИЈАЛНУ НАГРАДУ за интерпретацију 

 
• Вокална група „Нађи своју звезду“ 

 
Вокална група „Нађи своју звезду“ у Дечјем културном центру Београд, окупља талентовану 
децу узраста 6-16 год.  
 
У 2018. години чланови Вокалне групе  „Нађи своју звезду“ наступали су на: 
 
- Међународном фестивалу „Златно славејче“ у Скопљу 
- ФЕДЕМУС - у  
- Обележавању манифестације „Дани Азербејџана“ 
- на додели награда трећег  литерарног  конкурса „Смешна прича“, „ Мој свет зове се 

љубав“ и „Мој смешни свет“ 
- на обележавању дана Јужнафричке републике у Ректорату 
- на Витез фесту на Калемегдану 
- на Коларцу – промоција снимљених песама 
- на Дечијој недељи у Републичком заводу за социјално 
- Сусретима пријатељства у оквиру манифестације Радост Европе 
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VII РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ КРОЗ ПРОГРАМСКУ САРАДЊУ И 
КОПРОДУКЦИЈУ СА УДРУЖЕЊИМА, УСТАНОВАМА И СРОДНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

• Представе: укупно 181 представа; 
 

• Концерти народних игара: укупно 64 концерата (реализовани у сарадњи са културно- 
уметничким друштвима); 

 
• Концерти класичне и савремене игре: 17 концерата; 

 
• Концерти традиционалне и савремене музике: 4 концертa  

 
• Прес конференције: 5 

 
• Стручни скупови: 7 

 
• Догађаји: 23 

 
Укупно: 301 програм током 2018. године. 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ ПРИМАЊА 

 
 

 БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА 
  РЕДОВНИ РАСХОДИ 

 
у хиљадама 

дин 
 1.  ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
12,525 

2.  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ  ПОСЛОДАВЦА 

 
2,242 

3.  ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И  ТРАНСФЕРИ 

 
380 

4.  ПРЕВОЗ 

 
658 

5.  ОСИГУРАЊЕ 56 

6.  ЕЛЕКТРАНЕ 6,096 

7.  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
2,802 

8.  ГРАДСКА ЧИСТОЋА 

 
335 

9.  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
194 

10.  ТЕЛЕФОНИ 

 
166 

11.  ПЛАТНИ ПРОМЕТ 

 
60 

12.  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 64 
13.  АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ -РАЧУНОВОДСТВО И 

   

 

900 
14.  КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ 

 
481 

15.  СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 

 
496 

16.  ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ 

 
4,399 

17.  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -РЕДОВНИ РАД 

 
2,919 

18.  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ЗГРАДА 

 
99 

19.  АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 

 
250 

20.  МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 

 
249 

21.  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
300 

  
СВЕГА: 

 
35,671 
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ПРИХОДИ   ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ-НАБАВКА ОСНОВНИХ 

 
 

1.   
АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА 

 

449 

 
2.  

 
ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ 

 

607 

 
УКУПНО (БУЏЕТ ГРАДА)   : 

 

1,056 

 
 
 
 

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ   (БУЏЕТ) 
 1.  ПРОГРАМИ  - редовни 

 
5,512 

 
2.  

 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ -РАДОСТ ЕВРОПЕ, БЕОГРАДСКА ЗИМА, 

YOUNG  THEATRE 

13,168 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ (БУЏЕТ ГРАДА)   : 
 

18,680 

 
ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА  У У 2018. ГОД. 

 

 
55,407 

Рефундација породиљског одсуства-Мин.рада и социјалне   
политике  

75 

 
УКУПНО БУЏЕТ: 

 

55,482 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОПСТВЕНИ ПРИХОД 
 

 

ПРИХОД  ОД УЛАЗНИЦА,ЧЛАНАРИНА,КОТИЗАЦИЈА 

 

 
19,403 

 

ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА 

 
3,139 

 

ОСТАЛИ  ПРИХОДИ-ПРОДАЈА РОБЕ-КАФЕ 
 

114 

 

Рефундаиција породиљског одсуства-Мин.рада и социјалне  
 

 

75 
  

УКУПНО   СОПСТВЕНИ ПРИХОД 

 

22,731 

 
  

УКУПАН ПРИХОД У 2018. ГОД. 

 

 
78,213.00 
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УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

 
БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА 

A.  ФИНАНСИРАЊЕ РАДА 
  у хиљадама дин. 

1. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 12,525 
2. СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2,242 
3. ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 380 
4. ПРЕВОЗ 658 
5. ОСИГУРАЊЕ 56 
6. ЕЛЕКТРАНЕ 6,126 
7. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2,802 
8. ГРАДСКА ЧИСТОЋА 335 
9. ВОДОВОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 194 
10. ТЕЛЕФОНИ 166 

11. ПЛАТНИ ПРОМЕТ 60 
12. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 64 

13 АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ -РАЧУНОВОДСТВО И ПРАВНЕ 
 

900 
14 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ 481 

15 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 496 

16 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ 4,399 
17 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -РЕДОВНИ РАД 2,919 

18 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ЗГРАДА 99 

19 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 250 

20 МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 249 

21 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 300 
  

СВЕГА: 
 

35,701 
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ИЗДАЦИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ 
(ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА) 01.01.-31.12. 2018. ГОДИНИ 

   ОСНОВНА СРЕДСТВА 
 

    НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

512211 ОПРЕМА-НАМЕШТАЈ 
 

449 

512631 ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ 
 

607 

   
УКУПНО (31.12.2018.) 

1,056 

 
 
 
 

 
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ  РАСХОДИ 

 
 

БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА 
 
  Б.  ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

    у хиљадама дин. 
 

1. ПРОГРАМИ -редовни 
 

5,574 

2. МАНИФЕСТАЦИЈЕ  - РАДОСТ ЕВРОПЕ,БЕОГРАДСКА ЗИМА, 
YOUNG THEATRE 

13,168 

 
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ТРОШКОВИ (БУЏЕТ ГРАДА): 

 

 
18,742 
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ТРОШКОВИ (ФИНАНСИРАНИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА) ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12. 
2018.ГОДИНЕ 
 
    у хиљадама дин. 

 
1. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
433 

2. СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
 

77 

3. ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ 
 

163 

4. ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ 259 

5. ПЛАТНИ ПРОМЕТ 
 

55 

6. ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА, ПРОСТОРА 48 

7. ЗАКУП ОПРЕМЕ И ПРОСТОРА 
 

447 

8. ДЕРАТИЗАЦИЈА 
 

29 

9 ТЕЛЕФОНИ, ИНТЕРНЕТ, МОБИЛНИ, ПОШТА ОСТАЛО 
 

714 

10 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ 
 

33 

11 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 398 

12 УСЛ.УСАВРШАВ.ЗАПОСЛЕНИХ 
 

19 

13 УСЛУГЕ  ШТАМПЕ,ОДНОСИ СА 
ЈАВНОШ.,ТЕНДЕРИ,МЕДИЈСКЕ 
 

1,502 

14 УГОСТИТЕЛЈСКЕ УСЛУГЕ 420 

15 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 

67 

16 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ 
 

1,468 
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17 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -РЕДОВНИ РАД 
 

13,310 

18 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ЗГРАДА 578 
19 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ 

 
788 

20 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 76 
21 МАТЕРИЈАЛ ЗА УСАВРШ.ЗАПОСЛЕНИХ 

 
125 

22 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ 
 

262 

23 МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЛТУРУ 
 

1,180 

24 МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 
 

101 

25 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

312 

26 КАМАТЕ ОСТ.НИВОИМА ВЛАСТИ 
 

3 

27 КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊЕ 3 
28 ТАКСЕ И ПОРЕЗИ 

 
63 

29 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ПРОДАЈУ-КАФЕ 
 

92 

  СВЕГА: 
 

23,025 

 
 
 
ИЗДАЦИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ (ФИНАНСИРАНИ ИЗ СОПСТВЕНИХ 
ПРИХОДА) 01.01.-31.12. 2018. ГОДИНИ 
 
    

ОСНОВНА СРЕДСТВА 

    НАБАВНА ВРЕДНОСТ 

512211 ОПРЕМА-НАМЕШТАЈ 

 
142 

512631 ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ 

 
335 

  УКУПНО (31.12.2018.) 
 

477 
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ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 
 

 
ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА  ГРАДА У 2018. ГОД. 
 

55,482 

 СОПСТВЕНИ ПРИХОД У 2018 ГОД. 
 

22,731 

УКУПАН ПРИХОД У 2018. ГОД. 
 

78,213 

УКУПАНИ  РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА У 2018. ГОД. 
 

55,469 

УКУПАНИ  РАСХОДИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА У 2018. 
ГОД. 
 

23,502 

УКУПАН РАСХОД У 2018. ГОД. 
 

78,971 

 
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

1. УКУПАН ПРИХОД 
 

78,213 

2. УКУПАН РАСХОД 
 

78,971 

3. ДЕФИЦИТ (1 - 2 ) 
 

758 

  Остварени дефицит је коригован вишком прихода из ранијих 
година 
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