
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од  30.01.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и
пословању Позоришта лутака Ниш за 2014. годину.

II Предлог Решења о давању сагласности на Извештај  о раду и пословању
Позоришта лутака Ниш за 2014. годину, доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се  биће  Небојша Стевановић, начелник Управе за културу и Ивана
Савић, директорка Позоришта лутака Ниш.

Број: 145-25/2015-03
У Нишу, 30.01.2015.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                                



На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број
88/08),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2015. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању  Позоришта лутака Ниш за
2014. годину, број 47-1/15-01  од  19.01.2015. године,  који је Одлуком број 47-2/15-
01 од 19.01.2015. године, усвојио Управни одбор Установе.

II Решење  доставити  Позоришту  лутака Ниш, Управи  за  културу и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                           Председник

          Проф. др Миле Илић

   



О б р а з л о ж е њ е

Статутом  Града  Ниша  је  у  члану  37.  став  1.  тачка  24.  предвиђено  да
Скупштина  Града  Ниша  разматра  и  усваја  годишње  извештаје  о  раду  јавних
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник
Град.

У  складу  са  чланом  15 Одлуке  о  оснивању  Позоришта  лутака   Ниш
(„Службени  лист  Града  Ниша“,  број  2/2011-пречишћен  текст),  Управни  одбор
Установе, на седници одржаној  19.01.2015.  године, усвојио је Извештај о раду  и
пословању Позоришта лутака Ниш за 2014. годину, број 47-1/15-01  од  19.01.2015.
године.

Током  2014.  године,  ансамбл  Позоришта  лутака  Ниш  одиграо  је  233
представе,  учествовао  је  8  ревијалних и  такмичарских фестивала и  освојило  4
награде. Представе Позоришта лутака Ниш пратило је 32.887 гледалаца. У току
2014. године, Позориште лутака је обележило: 50. извођење три представе, и то:
„Мали  принц“, „Могли“ и   „Чувари  природе  чисте“.  Представа  „Мала  принцеза“
обележила је јубиларно 100. извођење у овој години. 

 С обзиром на чињеницу да су средства за реализацију Програма рада у
2014. години била веома скромна, ово Позориште је уз велике напоре, разумевање
сарадника и ангажовање сопствених средстава, успело да реализује програмске
активности. Учињени су помаци у креативном смислу и одржан је висок уметнички
ниво.  Репертоар  је  обогаћен  представама  које  комуницирају са  широким
аудиторијумом. Позориште лутака Ниш је током године спроводило  и хуманитарну
мисију,  отварајући  своја  врата  за  бројне  хуманитарне  организације  и  децу
угрожених категорија, на матичној сцени и ван ње. 

Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању  Позоришта лутака Ниш
за 2014. годину сачињен у складу са законом и прописима Града, као и циљевима
садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за културу предлаже доношење
Решења као у диспозитиву.

         
                                                                                              НАЧЕЛНИК
                                                                                             
                                                                                            
                                                                                        Небојша Стевановић



Наш број: 47-2/15-01                                                                      
Датум: 19.01.2015.године                 

            
На основу чл.22 Статута Позоришта лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака

Ниш је на седници одржаној дана 19.01.2015.године,  донео следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА се  Извештај  о  раду  и  пословању  Позоришта  лутака  Ниш  за
2014.годину,  бр.47-1/15-01,  од 19.01.2014.године,  који  је  поднео  директор
Позоришта лутака Ниш.

 Извештај  о  раду и пословању Позоришта  лутака  Ниш за 2014.годину је
саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

  Доставити:       
- Управи за  културу               
-  Управном одбору
-  Архиви    

                                          Председник
                              Управног одбора

                                                  Братислав Николић



Позориште лутака Ниш

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ

              Јануар, 2015.



Позориште лутака Ниш
Број: 47-1/15-01
Датум: 19.1.2015. године

На основу члана 44 Закона о култури („Сл.гл.РС“ бр. 72/2009) и члана 22 Статута Позоришта
лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака на седници одржаној дана 19.1.2015. године,
на предлог директора бр. 46-1/15-01 од 19.1.2015. године, Позориште доноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2014. ГОДИНУ

 
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ И РЕПЕРТОАР

Премијерни програм

У складу са усвојеним Програмом рада Позоришта лутака Ниш за 2014. годину реализоване
су следеће премијерне представе:

1. „Алиса у земљи чуда“ у режији  Зорана Лозанчића
     Премијерно извођење 7.5.2014. године

Утрошена средства: 823.119,00 динара и то:
- 801.520,00 динара из буџета  Града
-   21.599,00 динара сопствена средства

 
2. “Дамојед“, у режији Биљане Раденковић

Премијерно извођење 27.6.2014.године
Утрошена средства: 500.742,00 динара и то:

- 459.635,00 динара из буџета Града  
-   41.107,00 динара сопствена средства

3. „Црвенкапа“, у режији Биљане Вујовић
Реализација представе је започета у 2014. години, а премијера  ће се одржати у 2015.
години.
Утрошена средства у 2014. години: 795.954,00 динара и то:

- 719.318,00 динара из буџета Града  
-  76.636,00 динара сопствена средства

 4. “Новогодишњи времеплов“ у режији Дејана Гоцића
Премијерно извођење 18.12.2014. године
Утрошена сопствена  средства: 94.939,00 динара.

               
Напомена: Неизмирене обавезе за сараднике из буџета, пренете су у износу од 1.120.856,00
динара у 2015. годину.



Позориште је  за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, остварило приход од
5.853.355,00 динара:

- Приход од продатих карата: 5.028.031,00 динара
- Приход од закупа у државној својини: 779.496,00 динара
- Текући доборвољни трансфери (донације):  / динара
- Остали приходи: 43.620,00 динара
- Приход од продаје покретних ствари (конто 812151): 2.208,00 динара

Репризне представе:

На репертоару Позоришта су у периоду 1. јанура до 31. децембра биле извођене следеће представе: 

1. Косић Босић
2. Царев заточник
3. Три прасета
4. Мала принцеза
5. Чаробњак из Оза
6. Црвенкапа на зрну грашка
7. Радознало слонче
8. Ружно паче
9. Кнежеви снови
10. Оловка пише срцем
11. Патуљак носоња

12. Чувари природе чисте
13. Слике са изложбе
14. Силвестерово благо
15. Царев заточник
16. Цар жабац
17. Лепотица и звер
18. Улица тра-ла-ла
19. Пинокио
20. Новогодишњи  магични  шоу  -

Бајковизија

21.
22. Након обнова и премијерних извођења на репертоар су ушле и две обновљене и две
премијерне представе:
23.
24. Обновљене представе: Премијерне представе:

25.  21. Могли 23. Алиса у земљи чуда 
26.        22. Мали принц 24. Дамојед



27.
28. Репризне представе игране су:

o За децу предшколских и школских установа Града Ниша 
o У хуманитарне сврхе 
o На фестивалима
o На гостовањима
o У склопу новогодишњег програма

29.
30.
31. Број  одиграних  представа: 233  (на  матичној  сцени  и  ван  ње:  на  фестивалима  и
гостовањима...)  
32.
33. Број  гледалаца  у  2014.  години: 32.887  (гледаоци:  на  матичној  сцени  и  на
гостовањима и фестивалима).
34.
35. ФЕСТИВАЛИ 
36.

37. Позориште  је  наступило  на  8  ревијалних  и  такмичарских  фестивала  и  освојило  4
награде.

38.
39. Карактер фестивала:

o Четири ревијална и четири фестивала такмичарског карактера;
o Три национална и пет међународних фестивала (у земљи и иностранству).

40.
1. Шести божићни фестивал представа за децу „Крушка“, Крушевац, представа

„Патуљак Носоња“,  јануар 2014.године 
41.
42.

2. Први позоришни фестивал за децу „Божићна позоришна авантура“, Краљево,
представа „Радознало слонче“, јануар 2014. године 

43.
44.

3. Шеснаести  међународни  луткарски  фестивал  „Златна  искра“,  Крагујевац,
представа „Цар жабац“,  мај 2014. године

45.
46.
4. Петнаести   међународни  фестивал  луткарских  позоришта  за  дјецу  „Лут

фест“,  Источно  Сарајево,  Република  Српска,  представа  „Косић  Босић“,  мај
2014. године

47.
o Награда за најбољу анимацију (Срђан Миљковић)

48.
5. Двадесет  други которски  фестивал  позоришта  за  дјецу, Котор,  Црна  Гора,

представа „Слике са изложбе“, јул 2014. године
49.

50.



6. Четврти  фестивал  луткарских  позоришта,  Приштина, представа  „Мала
принцеза“, септембар 2014.
51.
52.

7. Тринаести  међународни  фестивал  позоришта  за  дјецу,  Вања  Лука,  БиХ,
Република Српска, представа „Алиса у земљи чуда“

53.
o Глумачка награда (ансамбл представе)

54.
55.

8. Четрдесет пети сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Суботица,
представа „Слике са изложбе“,  децембар 2014.године 
56.

o Глумачка награда (ансамбл представе)
o Награда за сценографију (Свила Величкова)

57.
58. ГОСТОВАЊА
59.
60. Гостовања Позоришта лутака у другим местима:
61.

1. Параћин, фебруар 2014, представа „Мала принцеза“ 
2. Параћин, март 201,  представа „Улица тра-ла-ла“ 
3. Књажевац, мај 2014, представа „Мала принцеза“ (2 извођења)
4. Грачаница, септембар 2014, представа „Мала принцеза“
5. Житорађа, новембар 2014, представа „Мала принцеза“
6. Дољевац, децембар 2014, представа „Црвенкапа на зрну грашка“
7. Бујановац, децембар 2014, представа „Мала принцеза“

62.
63. За наведене фестивале и трошкове путовања у земљи и иностранству утрошена су
средства у износу од 1.004.393,00 динара и то:

- 341.775,00 динара из буџета Града
- 662.618,00 динара сопствена средства 

64.
65. Гостовања других позоришта и позоришних трупа у Позоришту лутака:
66.
67. Гимназија „Светозар Марковић“, март 2014. године
68. Извођење  представе  „Трамвај  звани  жеља“,  на  енглеском  језику.  Представи  су
присуствовали чланови амбасаде Америке. Учешће глумаца Позоришта лутака у припреми
представе.
69.
70. Франкофони дани, март 2014. године
71. Француски  уметник  Ђани  Форне,  извео  је  перформанс  „Још и  то“.  Његов  наступ
организовао је Француски институт у Србији – Огранак Ниш.

72.
73. Специјална школа „14. окотбар“, 
74. Извођење представе „Лепотица и звер. Учешће глумаца Позоришта лутака у припреми
представе.



75.
76. Индијска плесна катак група, мај 2014. године, 
77. Амбасада  Индије  у  Београду  и  Град  Ниш,  у  сарадњи  са  индијским  Саветом  за
културну  сарадњу  из  Њу Делхија,  организовали  су  хуманитарни  концерт  индијске  катак
плесне  групе.  И  овај  концерт  је  био  прилика  за  прикупљање  хуманитарне  помоћи  за
пострадале  у  поплавама,  тако  да  се  карте  нису  наплаћивале,  али  су  гледаоци  донесили
средства за хигијену и дуготрајне намирнице.

78.
79. Концерту су присуствовали њена екселенција амбасадорка Индије у Београду, госпођа
Нариндер Чаухан, са члановима амбасаде, градоначелник Ниша, господин Зоран Перишић и
други гости.

80. . 
81. Акдемско позориште Студентског културног центра, јун 2014. године
82. Премијера представе „Стенд ап Сербие“.
83.
84. Дипломска представа „Породичне приче“,  јун 2014. године 
85. По тексту Биљане Србљановић, дипломска представа „Породичне приче“.
86.
87. Дани македонске културе, септембар 2014.
88. Изведена представа „Новац је убиство“.
89.
90. Академија уметности Београд, новембар 2014.
91. Приказан филм „Мозаик“.
92.
93. Француски културни центар, новембар 2014
94. Изведена представа „Писма са Балкана“.
95.
96. Акдемско позориште Студентског културног центра, децембар 2014. године
97. Извођење представе „Стенд ап Сербие“.
98.
99.
100.
101. ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
102.
103. У  оквиру  сталне  сарадње  коју  имамо  са  већином   удружења  и  невладиних
организација, које се баве децом са посебним потребама, чланови удружења са пратиоцима
били су наша стална публика на слободним представама које се играју четвртком и недељом.
104.
105. Наиме, они су у континуитету добијали одређени број бесплатних улазница и пратили
заједно  са  осталом  децом  све  наше  представе,  а  за  неке  од  њих  организовали  смо  и
хуманитарне акције. 
106.
107. Посебну сарадњу смо имали са домом „Душко Радовић“, Дечијом установом „Мара“,
Специјалном основном школом 14.октобар, Центром за социјални рад, Дечијом клиником КЦ
Ниш, Сигурном кућом, Удружењем самохраних мајки, Удружењем незапослених, Удружењем



хранитеља,  НУРОДР-ом (Национално  удружење родтеља деце  оболелих  од рака),  Дечјом
клиником, Домом за одрасла и инвалидна лица из Дољвца.
108.
109. Сарадња са овим установама и удружењима огледала се у:
110.

o Редовном одржавању представа током целе године или у простору самог Позоришта

лутака или у просторијама ових инстуитуција;
o Одржавању хуманитраних представа за помоћ угроженима у полавама;
o Одржавању тематских акција на иницијативу неких од ових институција
o Одржавању  хуманитраних  представа  поводом  Дечје  недеље  (Дечја  клиника,  ОШ

„Свети Сава“, компанија „Филип Морис“)
o Одржавању хуманитраних представа поводом новогодишњих представа;

111.
112.
113.

114.
115. САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА 
116.
117. Сарадња са институцијама на  реализацији  Програма за децу и других програма
из области културе
118.
119. У 2014. години Позориште је развило, наставило и остварило сарадњу са већином
културних установа у Граду: Народним позориштем Ниш, Француским културним центром у
Нишу,  Америчком  амбасадом  и  Америчким  кутком,  Народном  библиотеком  -  дечјим
одељењем,   Уметничком  школом  у  Нишу,  предузећем  Горица  у  Нишу,  невладиним
организацијама које се баве децом, Школом моде и лепоте, Удружењем „Млади амбасадори“,
Студентским културним центром и Академским позориштем, Филозофским факултетом.
120.
121.
122.
123. АКЦИЈЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
124.
125. Православна Нова година, јануар 2014.
126. Обележена  је  извођењем  поновним  новогодишње  представе  „Новогодишњи
времеплов“ и наградном игром „Новогодишњи бунар жеља“ и учешћем на прослави у парку
Светог Саве, коју је организовала  ГО Медијана извођењем представе  "Бајковити ликови и
њихови трикови".
127.
128. Школска слава „Свети Сава“, јануар 2014.
129. Обележена је у Позоришту лутка, одржавањем свечане академије. 
130.
131. Каравештице
132. Учешће на шестој манифестацији „Каравештице“ у Доњем Међурову, у организацији
коњичког клуба „Нониус“.
133.
134. Светски дан позоришта за децу и младе, март 2014.



135. Позориште лутака је приредило програм који је започео читањем поруке председнице
међународног АСИТЕЖ-а Ивет Харди, затим промовисало нови спот. Уследило је извођење
представе „Три прасета“ и дружење глумаца и деце.
136.

137. Светски дан луткарства, март 2014.
138. Обележен  је  читањем  међународне  поруке  Едуарда  Ди  Маура,  приказивање  новог
спота Позоришта лутака, након чега је уследио програм Медијана феста.
139.

140. Светски дан позоришта, март 2014.
141. Обележен је извођењем представе „Слике са изложбе“ Бисерке Колевске. Представи
су присуствовали ученици и професори Гиманзије „Светозар Марковић“ из Ниша.
142.
143. Светски дан књиге и ауторских права, април 2014.
144. Позориште лутака је за победнике републичког конкурса „У славу цара Константина“
обезбедило пропуснице за све позоришне представе у 2014. години. Глумци су се тог дана,
као  ликови  из  познатих  бајки  и  романа,  представили  и  дружили  са  читаоцима  Дечје
библиотеке. У акцији су учествовале и друге јавне личности града.
145.
146. Ноћ књиге, јун 2014. године
147. Редовно учешће Позоришта лутака на овој манифестацији. У књижари „Лагуна“ мали
љубитеље писане речи имали су прилику да се друже,  разговорају су о бајкама, причама,
књигама за децу, познатим књижевним ликовима, али и ликовима из наших представа и са
глумицама Позоришта лутака Татјаном Миленковић и Станиславом Сташом Милосављевић. 
148.
149. 56. годишњица Позоришта лутака, јун 2014.

150. Позориште лутака је у 2014. години прославило 56. рођендан. Изведена је и премијера
представе „Дамојед“.
151.
152. Ноћ вештица, ТЦ Форум, октобар 2014
153. Изведена представ „Црвенкапа на зрну грашка“.
154.
155. Ноћ позоришта, новембар 2014.
156. Позориште лутака је учествовало у традиционалној манифестацији „Ноћ позоришта“,
у  оквиру  које  је  глумац  Даворин  Динић  припремио  и  одржао  презентацију  „Приче
луткарских чаробњака“.
157.
158. Ноћ књиге, децембар 2014.
159. Позориште лутака је учествовало у традиционалној  манифестацији „Ноћ књиге“, у
оквиру које  су се  у  књижари „Лагуна“  глумци Позоришта  дружили са  дечјом публиком,
препоручивали књиге и разговарали о представама са нашег репертоара.
160.
161.
162. ЈУБИЛАРНЕ ПРЕДСТАВЕ

163.
164. У току 2014. године, Позориште лутака је обележило:



o 50. извођење представе „Мали принц“ 
o 50. извођење представе „Могли“
o 50. извођење представе „Чувари природе чисте“
o 100. извођење представе „Мала принцеза“

165.
166.
167. СПОНЗОРИ
168.
169. Као спонзори,  поводом премијерних представа,  наградних игара и и хуманитарних
акција Позориште лутака је сарађивало са: издавачком кућом „Лагуна“, компанијом „Кока
Кола“,  предузећем  „Винарија  Статус“,  посластичаром  „Липа“,  предузећем  „Оки-пром“,
пекаром „Бранковић“, компанијом „Нестле“.
170.
171.
172.
173.
174. РАДИОНИЦЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
175.
176. У  сарадњи са  Удружењем  „Млади  амбасадори“  Ниша  одржана  је  презентација  за
ученике основних и срдењих школа и студенте. Предавачи су били Ивана Савић, директорка
Позоришта  лутака  и  Милош  Милошевић  из  Центра  за  лични  развој,  конуникацију  и
лидерство  “Равнотежа”.  Одржано  је  сажето  предавање  о  комуникацији  и  видовима
комуницирања,  како би  помогао  младим  амбасадорима  културе  да  што  боље  испуне  све
задатке, као и предавање о позоришној делатности и свим њеним специфичностима.
177.
178.
179. САРАДЊА СА МЕДИЈИМА

180.
181. Позориште  је  током године  сарађивало  са  локалним,  регионалним  и  националним
електронским медијима.
182.
183. Поред уобичајеног прослеђивања информација и саопштења за штампу, повећан је
број  гостовања  у  емисијама  и  „живим  програмима“,  у  којима  смо  промовисали  наше
активности, као и премијерне и репризне представе са нашег репертоара. Успостављена је и
стална  сарадња са  уредницима и  водитељима јутарњих,  поподневних  и  викенд  програма
локалних и регионалних телевизија, који су најављивали актуелне представе и активности у
Позоришту.
184.
185. Позориште лутака је у у току 2014. године  имало:
186.

o Гостовања у телевизијским емисијама и директна укључења у телевизијске програме:

72 пута 
o Објаве на интернет порталима телевизијских станица: 25 путa
o Гостовања у радио програмима, директна укључења најаве у радио програмима: 90

пута
o Објаве на интернет порталима радио станица: 42 пута



o Објаве текстова у штампи: 40 пута 
o Објаве текстова на интернет порталима: 187 пута

187.
188.
189. Позоришна слава 

190.
191. Дана 26.11.2014. године, обележена је позоришна слава Свети Јован Златоусти.
192.
193. Издавање позоришне дворане

194.
195. Позоришна  дворана  је  уступана  на  коришћење  по  основу  пословне  сарадње,  за
хуманитарне манифестације и по основу закупа укупно 55 пута:
196.
197. Академија уметности Београд (1x), Конзулат Републике Бугарске (1x), Асоцијација слободних
и независних  синдиката Београд (1x), ЕУ еуро кутак ЕУИП (1x), ОШ Његош (1x) , ОШ „Иво Андрић“
(1x), „Беовизија“ фестивал - Беотон Р (1x), Школа за основно и средње образовање „14. октобар“ (1x),
VI Медијана фестивал, ГО Медијана  (1x), ОШ „Ратко Вукичевић“ (1x),  Јавни час „Драмски студио
Мешторовић“ (1x), Женски фонд  „Реконструкција“ (часови аргентинског  плеса (5x), ОШ „Сретен
Малденовић Мика“ (1x), “Fair Play AS  (3x), ОШ „Чегар“ (1x), Француски културни центар Ниш (2x),
Гранд  продукција  Београд  (1x),  „Уметничка  школа“  Ниш  (4x),  Дани  индијске  културе  (1x),  ОШ
„Десанка  Максимовић“  Чокот  (1x),  ОШ  „Свети  Сава“  (1x),  СКЦ  Ниш  (7x),  Гимназија  „Бора
Станковић“ (1x),  Дани македонске културе  (1x),  Народна библиотека Ниш (1x),  Правно пословна
школа“ Ниш (1x), Предшколска установа „Мара“ ( 2x), ОШ „Стефан Немања“ (1x), ОШ „Мирослав
Антић“ (1x), Гимназија „Светозар Марковић“ (1x), Установа „Мара“ (1x), Народно позориште (1x),
ОШ „Бубањски хероји2 (2x), ОШ „Иво Андрић“ (1x), ПУ “Пчелица“ (1x), ОШ “Вожд Карађорђе“ (1x),
ОШ „Доситеј Обрадовић“ (1x).
198.
199.
200. ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ

201.

202. У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године извршено је следеће одржавање
зграде и опреме:

o поправка рачунара
o контрола ПП апарата и опреме за јавну безбедност
o одржавање возила
o одржавање електричних инсталација
o одржавање водовода и канализације
o одржавање клима комора и  инсталације централног грејања
o одржавање административне опреме
o одржавање опреме за културу
o одржавање намештаја
o урамљивање плаката
o тестирање исправности цугова и покретних завеса и др.

203.
204. За одржавање  зграде и опреме утрошена су средства у износу од 566.889,00 динара и
то:

- са буџетског рачуна 408.217,00 динара
- са сопственог рачуна 158.672,00 динара



205.
206.
207. МАШИНЕ И ОПРЕМА
208.
209. У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године набављене су следеће машине и
опрема:
210.
211. Административна опрема у вредности од 63.030,00 динара:

o мердевине алуминијумске
o компресор Макита за ваздух
o тоцило електронско Макита

212.
213. Опрема за културу у вредности 100.500,00 динара.

o машина за хладни дим
o машина за балончиће

214.
215.

216. За машине и опрему утрошена су средства у износу од 163.530,00 и то:
217.

- са буџетског рачуна 163.530,00 динара
218.
219.
220. ЗАПОСЛЕНИ
221.
222.

223. У 2014. години, запослено је:
224.
225. На одређено време: 

o 1 извршилац на пословима  пословног секретара;

226.
227.      На неодређено време:

o 1 извршилац на пословима секретара
o 1 извршилац на пословима глумца

228.
229. Напомињемо  да  је  заснивање  радног  односа  на  одређено  и  неодређено  време  у
Позоришту било  неопходно  за  несметано  функционисање делатности  и  да  је  вршено  по
сагласности Градоначелника, која је дата по образложеним захтевима Позоришта, тако да је
на дан 31.12.2014.године, Позориште  у радном односу имало 49 запослених од тога:
230.

o 46 на неодређено време (један запослени са ½  радног времена);
o   3  на одређено време .

231.
232.
233. АНГАЖОВАЊЕ ГЛУМАЦА ПО УГОВОРУ
234.



235. За играње у представама било је ангажовано  укупно 7 глумаца по уговору о ауторском
хонорару и два лица ангажована преко омладинске задруге.
236.
237. За  ангажовање  глумаца  исплаћени  су  ауторски  хонорари  у  износу од 1.401.282,00
динара и то:

-    382.865,00  динара из буџета Града
- 1.018.417,00 динара из сопствених средстава

238.
239. За ангажовање преко омладинске задруге и по другим основама испалћем је износ од
91.758,00 динара и то:
240.

- 91.758,00 динара из сопствених средстава
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247. ЗАКЉУЧАК
248.
249. С  обзиром да  су средства  за  Програм рада  била  веома скромна,  Позориште  је  уз
велике напоре,  разумевање сарадника и  ангажовањем великог  дела  сопствених средстава,
успело  да  реализује  програмске активности.  Учињени су помаци у  креативном смислу и
одржан је висок уметнички ниво.  Репертоар је обогаћен представама које комуницирају са
ширим аудиторијумом.
250.
251. Позориште  је  током  године  спроводило  хуманитарну  мисију,  отварајући  врата  за
бројне хуманитарне организације и децу угрожених категорија, како на матичној сцени, тако
и ван матичне сцене. 
252.
253.
254. Директор 
255.          мр Ивана Савић

256.



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.ГОДИНУ

Преглед прихода и расхода Позоришта лутака за 2014.годину
Приходи:

1. Приходи из буџета 45.449.312
2. Сопствени приходи

- Приходи од продаје робе и услуга 5.807.527
- Остали сопствени приходи 43.620
- Прих, од прод.покр.ств.( конто 812151 )  2.208

Укупно сопствена средства 5.853.355

УКУПНО: 51.302.667

Расходи:  
 

Поз. Конто Опис
Средства
из  буџета
за 2014.

Издаци из
сопствених

прихода
за 2014.

Укупна
средства
за 2014.

125 411000 Плате и додаци запослених 32.186.669 918.492 33.105.161
100 Плате и  додаци запослених 32.186.669 918.492 33.105.161

126 412000 Социјални допри. на терет послодавца 5.755.078 170.747 5.925.825
100 Допринос за пензијско и инва. осигурање 3.670.933 105.113 3.776.046
200 Допринос за здравствено осигурање 1.842.751 58.746 1.901.497
300 Допринос за незапосленост 241.394 6.888 248.282

127 413000 Накнаде у натури 2.209.860 20.535 2.230.395
413100 накнаде у натури- маркице- 2.206.860 20.535 2.230.395

128 414000 Социјална давања запосленима 398.759 56.120 454.879
300 - отпремнине и помоћи 398.759 56.120 454.879
400 - помоћ у медиц. леч. зап. или члан. пор. 0 0 0

129 415000 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0
100 - накнаде трошкова за запослене 0 0 0

130 41600 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 263.845 161.063 424.908
100 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 263.845 161.063 424.908

131 421000 Стални трошкови 1.528.600 356.250 1.884.850
100 - платни промет 51.929 15.838 67.767
200 - енергетске услуге 1.014.795 0 1.014.795
300 - комуналне услуге 212.281 20.549 232.830
400 - услуге комуникација 106.835 190.426 297.261
500 - трошкови осигурања 142.760 125.937 268.697
900 - радио и телевизијска претплата 0 3.500 3.500

132 422000 Трошкови путовања 341.775 662.618 1.004.393
422100 Трошкови службеног путовања у земљи 50.400 372.417 422.817
422200 Трошкови службеног путо. у инос. изв. 01 138.000 290.201 428.201
422200 Трошкови службеног путо. у инос. изв. 07 153.375 0 153.375

133 423000 Услуге по уговору 1.563.257 1.532.694 3.095.951
100 -административне услуге 0 0 0
200 - компјутерске услуге 0 77.137 77.137
300 - услуге образ. и усаврш. запослених 0 55.950 55.950
400 - услуге информисања 48.258 67.422 115.680
500 - стручне услуге 1.514.999 1.076.988 2.591.987
600 - услуге за домаћинство и угоститељство 13.300 13.300
700 - репрезентација 126.574 126.574
900 - остале опште услуге 115.323 115.323



134 424000 Специјализоване услуге 0 4.700 4.700
200 - услуге образовања и културе 0 0 0
300 - медицинске услуге 0 4.700 4700

135 425000 Текуће поправке и одржавања 408.217 158.672 566.889
100 - одржавање зграда 195.806 68.002 263.808
200 - одржавање опрема 212.411 90.670 303.081

136 426000 Материјал 590.525 369.028 959.553
100 - административни материјал 78.352 21.200 99.552
300 - материјал за образовање кадра 34.750 70.615 105.365
400 - материјал за саобраћај 45.000 106.000 151.000
800 - материјал за домаћинство 32.764 20.020 52.784
900 - материјал за посeбне намене 399.659 151.193 550.852

140 481000 Донације невладиним организацијама 0 164.350 164.350
900 - донације осталим непрофитним орг. 0 164.350 164.350

141 482000 Порези, таксе, и казне 0 32.017 32.017
100 - остали порези 0 31.457 31.457
200 - обавезне таксе 0 560 560
300 - новчане казне 0 0

142 483000 Новчане казне по решењима судова 39.197 349.606 388.803
483100 -новчане казне по решењима судова 39.197 349.606 388.803

143 511000 Зграде и грађ.објекти 0 0 0
200 - изградња зграде и објекта 0 0 0
300 - капитално одржавање зграда и објеката 0 0 0
400 - пројектно планирање 0 0 0

144 512000 Машине и опрема 163.530 0 163.530
100 - опрема за саобраћај 0 0 0
200 - административна опрема 63.030 0 63.030
400 - опрема за очување животне средине 0 0 0
600 - опрема за културу 100.500 0 100.500
800 - опрема за јавну безбедност 0 0 0

145 515000 Нематеријална имовина 0 0 0
515100 Нематеријална имовина 0 0 0

Укупно 45.449.312 4.956.892 50.406.204

Разлика између прихода и расхода је 896.463,00 динара.

     Образложење расхода:

      411100 Бруто плате запослених ( 33.105.161,00 дин.)

      Обрачун и исплата плата запосленима у Позоришту лутака врши се у складу са Уредбом о брачуну
и исплати плата запослених у јавним службама („Сл.гл.РС“, бр.54/08), којом су утврђени 
коефицијенти за послове у позоришту. У износ плате су садржана сва увећања у складу са Законом.

           412000 Социјални доприноси на терет послодавца ( 5.925.825,00 дин.) 

      11% ПИО – 3.776.046,00 динара; 6.15% Здравство- 1.1.901.497,00 динара; 0.75% Незапосленост – 
248.282,00 динара. Износи су одређени на основу закона и првог става овог образложења који се 
односи на начин планирања бруто плата запослених.

     413000 Накнада у натури  ( 2.230.395,00 дин.)

     Висина накнаде –маркице за превоз – одређена је у складу са одлуком оснивача (разлика за прву и 
другу зону градског превоза).



      414000 Социјална давања запосленима ( 454.879,00 дин.)

     Исплаћене отпремнине за одлазак у пензију у износу од 398.759,00 динара и помоћ у случају смрти
запосленог или члана уже породице у износу од 56.120,00 динара.

       416000  Награде, бонуси, и остали пословни расходи- јубиларне награде (424.908,00 дин.)

        Исплаћене јубиларне награде по закону, и божићне награде из 2013.године 

       421100 Трошкови платног промета и банкарске услуге ( 67.767,00 дин.)   .

      421200 Енергетске услуге ( 1.014.795,00 дин.)

       Овај износ обухвата трошкове електричне енергије и трошкове централног грејања.

      421300 Комуналне услуге ( 232.830,00 дин.)

       Износ обухвата трошкове потрошње воде, дератизације, дезинсекције и дезинфекције и еко 
накнада. 

      421400 Услуге комуникације ( 297.261,00 дин.)

      Ови трошкови односе се на трошкове телефона за три броја, интернет услуга, мобилних телефона 
и поштанских трошкова.

      421500 Трошкови осигурања ( 268.697,00 дин.)

      Ови трошкови се односе на осигурање имовине, опреме, осигурања возила, публике и запослених.

      421900 Радио и телевизијска претплата ( 3.500,00 дин.)

     422100 Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству ( 1.004.393 дин.)

      Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству,односе се на пословна путовања везана за 
реализацију Плана и програма рада Позоришта лутака за 2014.године.     

     423200 Компјутерске услуге( 77.137,00 дин.)

    Реинсталација програма за рачуноводство и одржавање .

    423300 Услуге образовања и усавршавања запослених (55.950,00 дин.)

    Исплаћене су чланарине „УНИМЕ И АСИТЕЈА“  и котизација за семинар

     423400 Услуге информисања ( 115.680,00 дин.)

      Односе се на услуге штампања рекламно пропагандног материјала за премијерне представе и др.

     423500 Стручне услуге ( 2.591.987,00 дин.)

     Обухватају ауторске хонораре за сараднике на премијерним пројектима, као и ангажовање глумаца 
по уговору о ауторском хонорару у износу од 2.561.987,00 динара и правно заступање пред домаћим 
судовима у износу од 30.000,00 динара и.тд.

     423600 Услуге за домаћинство и угоститељство ( 13.300,00 дин.)

     Обухвата трошкове угоститељских услуга за сараднике и тд.



    423700 Репрезентација ( 126.574,00 дин.)

 Обухвата набавку кафе, пића, сокова и др. за коктеле поводом премијерних представа, за  седнице 
Управног одбора, позоришне славе, конференције за штампу,и др,  као и поклоне за децу за Нову 
годину.  

     423900 Остале опште услуге (115.323,00 дин.)

     Ови трошкови обухватају услуге фотокопирања, извршене услуге по уговорима преко омладинских
задруга и др. 

     424300  Медецинске услуге (4.700,00 дин.)

     Обухвата здравствене прегледе радника прописане законом.

     425100 Текуће поправке и одржавање зграде (263.808,00 дин.)

     Односи се на зидарске, молерске, столарске радове, водоводно- канализационе радове, централно 
грејање, електричну и комуналну инсталацију, остале услуге и материјал за текуће поправке и 
одржавање зграде и др. 

     425200 Текуће поправке и одржавање опреме ( 303.081,00 дин.)

      У текуће поправке и одржавање опреме спадају поправке и одржавање опреме за саобраћај, 
административне опреме, опреме за културу и јавну безбедност и др. 

     426100  Административни материјал (99.552,00 дин.)

     Набавка потребног канцеларијског материјала, цвећа (за премијере и смртне случајеве).

     426300 Материјал за образовање кадра (105.365,00 дин)

     Набавка стручне литературе за образовање кадра.

      426400 материјал за саобраћај (151.000,00 дин)

       Набавка горива и уља за службена возила.

       426800 Материјал за домаћинство (52.784,00 дин.)

       Набавка материјала за одржавање хигјене.

       426900 Материјал за посебне намене ( 550.852,00 дин.)

       Материјал за посебне намене обухвата потрошни материјал за припрему премијерних и обнову 
представа, ( текстил, даске, сунђере, обућу, конце, шминку за глумце, фарбе и др.) ситан инвентар и 
др.

      481000 Донације осталим непрофитним организацијама (164.350,00 дин.)

     Уплаћена су средства на име дечије недеље и помоћ за поплављене.

      482000 Порези, таксе и казне (32.017,00 дин.)

       Плаћене су разне таксе, таксе за регистрацију возила и порез на имовину и тд.



 483000 Новчане казне и пенали по решењима судова ( 388.803,00дин.)

За плаћање пореза и такси по судским споровима, тужбама запослених и др.

512000 Машине и опрема (163.530,00 дин.)

Набављена административна опрема и опрема за културу (мердевине, тоцило, компресор, машина      
за балоне и машина за хладни лед).

Изменом финансијског плана Позоришта лутака Ниш за 2014.годину, планирана средства од 
буџета Града износе 53.353.000,00 динара и сопствена у износу од 6.143.000,00 динара, што 
укупно износи 59.496.000,00динара. У 2014.години уплаћена средства од буџета износе 
45.449.312,00 динара што је извршење буџета у 2014.години 85,19%.  Сопствена средства 
остварена у 2014.години у износу од 5.853.355,00 динара што је извршење 95,28%.

Остварени приходи у 2014.години од буџета  у износу од 45.449.312,00 динара и сопствени 
приходи у износу од 5.853.355,00 динара што укупно износи 51.302.667,00 дината. 

Учешће сопствених средстава износи 11,41%.

Напомињемо  да  велики  број  захтева  који  је  упућен  буџету  није  измирен  у  2014.години  већ  је
укалкулисан за 2015.годину. 

                                                                                                                        Директор

                                                                                                                               Мр Ивана Савић



 


