
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  усвајању Извештајa  о  раду и  пословању
Нишког симфонијског оркестра  за  2014. годину.

II Предлог  решења  о  усвајању  Извештајa  о  раду и  пословању  Нишког
симфонијског оркестра  за  2014. годину, доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Небојша Стевановић, начелник Управе за културу и Весна Братић,
директорка Нишког симфонијског оркестра.

Број: 145-29/2015-03
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  Нишког  симфонијског
оркестра  за  2014. годину, број  61 од 21.01.2015.године,  који је  Одлуком број   I -
62 - 3 од 23.01.2015. године усвојио Управни одбор Установе.

II Решење  доставити  Нишком  симфонијском  оркестру,  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.

 Одлуком број   I - 62 - 3 од 23.01.2015. године,  Управни одбор Установе.
усвојио је Извештај о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра  за  2014.
годину,  број   61 од 21.01.2015. године и доставио  га  Управи  културу на  даљу
процедуру. 

 У току 2014. године Нишки симфонијски оркестар одржао 32 концeрта, oд
тога 13 Премијерних концерата у складу са Програмом рада Нишког симфонијског
оркестра за 2014. годину. Одржана су два Премијерна концерта на НИМУС-у, а
један концерт одржан је поводом 8.марта. Два хуманитарна концерта одржана су
за помоћ у отклањању последица од поплава. Пет концерата одржано је по позиву
организатора разних фестивала и манифестција:
 Одржано  је  9 педагошких   и   пет  променадних  концерата.  Укупан  број
посетилаца  на  концертима  Нишког  симфонијског  оркестра  у  2014.  години  је
прешао десет хиљада. Нишки симфонијски оркестар  је  по  препоруци бугарског
диригента Свилена Симеонова са којим успешно сарађује  више од две године,
ступио у контакт са шпанским продуцентом који је ангажовао Нишки симфонијски
оркестар за концертну турнеју у Шпанији и Португалији, у периоду од 26. децембра.
2014.  године  до  16.  јануара.  2015.  године.  Оркестар  је  одржао 13  концерата  у
престоницама  ових  држава  и  другим  великим  градовима  наступајући  у
најпрестижнијим концертним салама.

Имајући у виду да је Извештај  о раду и пословању Нишког симфонијског
оркестра  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
                                                                                             Управе за културу

                                                                                            
                                                                                              Небојша Стевановић



НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ, I - 62 - 3
НИШ, 23.01.2015.године

Управни одбор Нишког симфонијског оркестра  на својој 
I  редoвној седници одржаној дана  23.01.2015.године, 
разматрајући Извештај о раду и пословању Нишког 
симфонијског оркестра за 2014. годину, на основу 
члана 27.став 1. тачка 8. Статута Нишког симфонијског 
оркестра донео је:
   

                                   О Д Л У К У

1.Усваја се извештај о раду и пословању Нишког симфонијског
оркестра за 2014. годину за период од 01.01.2014. године до  
31.12.2014.године.

2. Саставни део одлуке је Извештај о раду  и пословању Нишког 
симфонијског оркестра за  2014. годину, бр.61 од 21.01.2015.
године.

Доставити:                         ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА
- Члановима У.О.
- Директору Н.С.О           --------------------------------------------------- 
- Управи за културу                          Милица Штрбо
- а/а 



 

                                

Број:  61
Датум: 21.01.2015.

          ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
           И ПОСЛОВАЊУ

НИШКОГ  СИМФОНИЈСКОГ  ОРКЕСТРА
                        ЗА 2014.ГОДИНУ

Ако користите читач екрана, можда ћете желети да пређете на основни   HTML за бољи до

                                     Ниш, јануар 2015.године 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=html&zy=s


                      ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ

                  НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА

                                          за 2014.годину

  Извођење дела Моцарта, Бетовена, Хајдна и Петра Стојановића, на концерту одржаном 
16.марта 1953. године, започела је историја Нишког симфонијског оркестра, који је по први
пут наступио као Градски симфонијски оркестар, под диригентским вођством Стојана 
Андрића. Исте године оркестар је одржао још четири концерта у Нишу и један у Лесковцу 
и тиме постаје један од главних покретача музичког живота града Ниша.
Амбиције уметника су веома брзо отвориле перспективу за нове музичке изазове, па 
оркестар прву међународну сарадњу остварује 1954. године, гостовањем грчке 
пијанисткиње Васе Девицки. 
Систематским радом на развоју симфонијске, али и сценске музике, интензивним 
припремама и пробама, заједно са хором и солистима, диреген и композитор др Илија 
Маринковић 30.јуна 1954. године, први пут у Нишу концертно је извео оперу Травијата а 
већ 07. децембра. 1955. године, у Народном позоишту изведено је сценско извођење ове 
опере. Следи и прво сценско извођење опере Риголето, 1955. године, а потом и опере 
Пчелица Маја, Служавка господарица, Бастијен и Бастијена, Еро с оног света, Севиљски 
берберин, Кавалерија Рустикана...
Нишки симфонијски оркестар оснива и организује 1975. године Фестивал класичне музике 
Октобарске м свечаности, који прераста у традиционалну музичку манифестацију Нишке 
музичке свечаности.
Оркестар је остварио успешне турнеје у свим већим градовима Србије и иностранству. 
Наступао је на значајним музичким фестивалима: Дубровачке летње игре, Мокрањчеви 
дани, Олимпус  у Грчкој и  Нишке музичке свечаности.
Добитник је значајних награда и признања: 
Највише признање Града Ниша, награде „11.Јануар“ за 2013. годину,
 Златна плакета Културно- просветне заједнице Србије, 
Златна значка Југословенских хорских свечаности, 
награда ослобођења града Ниша.

Делатност Нишког симфонијског оркестра огледа се у извођењу премијерних концерта, 
педагошких концерата, свечаних концерата и академија, организација концерата на 
отварању и затварању Нишких музичких свечаности, организација концерата 
камерне музике и гостовања (турнеје) оркестра у земљи и иностранству.  



I  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ 

Зграда Нишког Симфонијског оркестра, није у потпуности условна за рад. Просторије 
зграде недовољне су, и неусловне за обављање свих делатности.

- Недостаје:
- простор за вежбање музичара; 
- гардероберни простор  за музичаре и  публику;
-  магацински простор за чување инструмената који су  власништво оркестра; 
-  просторија намењена диригенту;
- просторија за пресвлачење и боравак солиста;
- тоалет за посетиоце
-  Адекватна расвета концертног подијума и сале оркестра;

II  ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  

 Запослени у Нишком симфонијском оркестру раде у отежаним условима. 
Немају просторију за боравак током рада. 
Недостаје :
просторија за пресвлачење музичара,  
за одлагање инструмената,  
за одлагање гардеробе, 
просторија за вежбање (тути и по групама.)
 У салу не допире дневна светлост, 
пробе се одржавају на концертном подијуму, што захтева стално померање пултева, 
клавира, столица, чиме се исти брже уништавају.

Основна делатност  оркестра обавља се у сали зграде Нишког симфонијског 
оркестра.
Зграда оркестра  проглашена је спомеником културе („Сл.гласник РС“бр.39/1997) и под 
заштитом је државе. Адаптација зграде могућа је уз сагласност Завода за заштиту 
споменика културе у Нишу.

Послови стручних служби, обављају се у дозиданим, неусловним просторијама   
управне зграде.
Недостатак фоајеа представља велики проблем.  Посетиоци бораве на отвореном простору 
и често су изложени неповољним атмосферским приликама . Због недостатка гардеробног 
простора, своје  мокре капуте и кишобране одлажу у крило.

Велики проблем представља и недостатак санитарног чвора. 
Посетиоци се упућују на коришћење тоалета намењених запосленима  у управној згради.

Радне просторије управне зграде, нефункционалне су јер до њих не допире дневна 
светлост. Током радног времена, запослени користе електрично осветљење.



До радних просторије не допире свеж ваздух јер су прозори канцеларија окренути према 
унутрашњости зграде.

Канцеларија Финансијске службе уједно је и билетарница, што омета рад запослених.
 
 
III  ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РАД ОРКЕСТРА 

Нишки симфонијски оркестар се највећим делом финансира средствима одобреним од 
буџета Града Ниша. Мањим делом оркестар се финансира из сопствених средстава.  
Проценат извршења буџета за 2014.годину износи 92,53%.
Са оснивачем још увек није решено питање накнаде коришћења сопствених инструмената 
које користи око 70% музичара, не добијајућинакнаду за амортизацију истих. Овај проблем
није решен, иако су Нишки симфонијски оркестар и Синдикат музичких уметника Србије 
покренули ово питање. Инструменати које  музичари поседују у личној својини стари су и 
дотрајали, због чега би требало набавити нове оркестарске инструменте.

IV КАДРОВИ

Из средстава буџета Града Ниша у Нишком симфонијском оркестру у 2014. години 
финансирана је зарада за 51 извршиоца. 
 44. извршилаца ради у сектору Оркестра
 седморо је запослено у сектору Заједничких служби.      
У 2014.години било је кадровских промена : 
Двоје запослених отишло је у пензију децембра 2014. године. За поменута радна места 
тражена је сагласност надлежне Управе и Министарства. 
Због одласка три  запослена радника на породиљско одсуство и одсуство ради неге детета 
троје радника засновало је радни однос на одређено време.
Један извршилац отишао је на дуже боловање, па је још један радник засновао радни однос
на одређено време, до повратка радника са боловања.

Квалификациона структура запослених у Нишком симфонијском оркестру видно је 
побољшана у 2014.години.
Kвалификациона структура запослених у Нишком симфонијском оркестру на дан 
31.12.2014.години је следећа:  ВСС- 29, ВС-5, ССС-14, НКВ-1.

 

V РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ
 



У току 2014. године Нишки симфонијски оркестар одржао је 32 концeрта. 

13 Премијерних концерата одржано је у складу са Програмом рада Нишког симфонијског
оркестра за 2014.годину.
Два Премијерна концерта на НИМУС-у
Један концерт одржан је поводом 8.марта.  
Два хуманитарна концерта одржана су поводом пружања помоћи у отклањању последица
од поплава.

Пет концерата одржано је по позиву организатора разних фестивала и манифестција: 

2 поводом промоције младих амбасадора културе, спорта и предузетништва у Народном 
позоришту,  
један концерт  поводом обележавања дана Факултета заштите на раду у амфитеатру,  
један концерт  на отварању 25. Интернационалних хорских свечаности , (Летња 
позорница),
концерт  на централној свечаности поводом ослобођења града Зајечара у Народном 
позоришту.

 Девет педагошких концерата :

19.март - ученици Машинске школе из Ниша, 
20.март - ученици ОШ „Бубањски хероји“ из Ниша
29.април  - ученици  ОШ „Бранко Миљковић“ из Ниша
19.мај  - деца обданишта Дуванске индустрије, Цветић, Маслачак,  ДКОРЦ-а и 
предшколске установе „Ратко Вукићевић“ из Ниша
29.мај  -  ученици  Гимназије „ 9. мај“ из Ниша
15. октобар  - ученици ОШ „Свети Сава“ из Ниша
15. октобар  - ученици ОШ „Свети Сава“ из Ниша 
02. децембар - ученици ОШ „Десанка Максимовић“ из Чокота
02. децембар - ученици ОШ „Десанка Максимовић“ из Чокота

На овим концертима изведена су дела према наставном плану и програму рада зависно од 
школе. Концертима је дириговао Мирослав Иванковић из Ниша.

Укупан број посетилаца на концертима Нишког симфонијског оркестра у 2014. години је 
око 10.000   посетилаца.

ПРЕМИЈЕРНИ КОНЦЕРТИ
Реализовани су следећи концерти:



13.јануар 2014.године      -   Новогодишњи концерт - РЕПРИЗА   

Диригент: Зоран Станисављевић - Ниш 
Солисти:  Владимир Везенковић - обоа
                  Анђела Братић – флаута
                  Александра Ђорђевић - флаута
                  Срђан Томић – виолина
Програм: 
Ј.Strauss: Valcer  Na lepom plavom Dunavu op.314
J.Strauss: Carski  valcer op.437
P.I.Tschaikowsky: Valcer iz baleta „Uspavana lepotica“
A.Piazzolla: Oblivion - za solo obou i gudački orkestar
J.Strauss: Anen polka
J.Strauss: Šampanj polka
J.Strauss: Egipatski valcer

Fr.Doppler: Andante and Rondo – za dve flaute i gudački orkestar
J.Strauss: Polka Munje i gromovi
G.Bize: Uvertira iz opere Karmen
J.Offenbah: Uvertira iz opere Orfej u podzemlju
Irska narodna igra – za solo violinu i orkestar aranžman S.Tomić
Fr.Supe: Uvertira Laka konjica      
J.Binicki: Marš na Drinu

2  0  .фебруар 20  14  .године -   Концерт за    клавир   и оркестар

Диригент: Милена Ињац - Ниш
Солиста:  Јованка Керковић Аранђеловић - клавир
 Програм: 
L.v.Beethoven: Uvertira „Fidelio“  op.72
L.v.Beethoven: Simfonija № 3, ES – dur, op. 55 “Eroica” 
- Allegro con brio
- Adagio assai
- Allegro vivace
- Allegro molto
F.List –Koncert za klavir  № 2, A – dur
- Adagio sostenuto assai attacca
- Allegro agitato assai attacca
- Allegro moderato  attacca
- Allegro deciso attacca 
- Marziale un poco memo allegro attacca
- Allegro animato

27  .фебруар 201  4  .године   -     Концерт за   виолончело,   контрабас и оркестар

Диригент: Зоран Станисављевић - Ниш



Солистa : Дејан Срамандић – виолончело
                  Александар Благојевић – контрабас

Програм:

F.Shubert: Uvertira „Rosamunde“
R.Schumann: Koncert za violončelo i orkestar a-moll, op.129
- Allegro non troppo
- Lento
- Molto vivace 
G.Bottesini : „Tarantela“
F.Shubert: Simphonie № 8, h-moll
- Allegro moderato
- Andante con moto
 

13.  март   2014  .   године   -    Концерт оркестра и студената Факултета уметности у Нишу 

Диригент: Mилена Ињац - Ниш 
Солисти :   Ђорђе Милановић - виола
                     Андрија Мирковић - кларинет
                     Надежда Цветков - виолина
                     Никола Микић - соло певање
                     Никола Стефановић - кларинет
                     Давид Сарамандић -  виолина
                     Јелена Стојиловић - соло певање
                     Вукашин Јеленковић - клавир
                     Андрија Мамутовић – клавир

 
Програм:  

G.Bizet:  Uvertira iz opere „Karmen“
B.Štamic:  Koncert za violu i orkestar, D-dur, I stav
К.М.fon Veber: Koncert za klarinet i orkestar br. 2, Es-dur, op.Alla Polacca, III stav 
A.Dvorzak: Romansa za violinu i orkestar
W.A.Mozart: Figarova ženidba, arija Figara „Non piu andrai“
A.Grgin: Varijacije za klarinet i orkestar br.1
M.Ravel: Cigan za violinu i orkestar
A. Dvorzak: Rusalka, arija Rusalke „Mesičku na nebi“
L.v.Betthoven: Koncert br. 2, Es-dur, III stav
F.Šhopin: Klavirski koncert, e-moll,  I stav
   

27  .  март   201  4  .  године -   Концерт за виолину и оркестар 

Диригент: Анатолиј  Новицки - Украјина
Солиста: Јован Богосављевић - виолина - Београд
Прогром:



W.A.Mozart:  Uvertira „Figarova ženidba“
G.Tartini, arr.Jovan Bogosavljević: Đavolji triler
C. Saint - Saens: Introdukcija i Rondo
H.Wieniawski: Poloneza, D-dur
K.M.Veber: Uvertira „Oberon“
A.Bacini, arr. Jovan Bogosavljević: Igra patuljaka
P.Sarasate: Ciganske melodije  

10.a  прил   2014.   године   –     Концерт   за флауту, обоу и оркестар              
                                                                                   
Диригент: Анатолиј Новицки - Украјина
Солисти: Анђела Братић - флаута
                  Владимир Везенковић - обоа                                                                  
Програм: 
J.Brahms: Varijacije na Hajdnovu temu
Chorale St.Antoni  - Andante
Var. I                       - Poco piu animato
Var. II                     - Piu vivace
Var. III                   - Con moto
Var. IV                   -  Andante con moto
Var. V                     - Vivace  
Var. VI                   - Vivace 
Var. VII                 - Grazioso
Var. VIII                - Presto non troppo
Finale                     - Andante
 A. Sazieri: Koncert za flautu, obou  i orkestar 
- Allegro spirituso
- Largo                                                                                                                                                                           
- Allegretto
R.Schumann: Simfonija № 4, d-moll, op.120
- Ziemlich langsam
- Romanze  ziemlich langsam
- Scherzo lebhaft
- Lebhaft

24  .април   201  4  .  године   -   Концерт за клавир, виолину и оркестар

Диригент: Даниеле Ђулио Молес - Италија
Солиста: Јелена Дељанин Алексић - клавир
                  Игор Алексић - виолина
                  Владимир Аћимовић - клавир

Програм:
W.A.Mozart: Uvertira za operu,  „Don Giovanni“ k.v.527
W.A.Mozart: Koncert za klavir i orkestar, C-dur № 8, k.246
- Allegro aperto
- Andante
- Tempo di Menuetto
W.A.Mozart: Koncert za klavir, violinu  i orkestar, D-dur, k.v. Anh. 56 (315f)



- Allegro
- Andantino cantabile
- Allegretto

09  .мај 201  4  .године   -     Концерт за клавир и оркестар

Диригент: Сузана Костић  -  Ниш
Солиста: Александар  Сердар - клавир 
Програм:  
L.v.Beethoven: Uvertira „The Ruinns of Athens“  op.133
W.A.Mozart: Koncert za klavir i orkestar, C-dur № 21, k.v.467
- Allegro maestoso
- Andante
- Allegro vivace assai
W.A.Mozart: Simfonija, g-moll,  № 40, k.v.550  
- Allegro molto      
- Andante
- Allegretto
- Allegro assai

27.мај 2014.године -    Концерт за клавир, виолину и оркестар    
                                
Диригент: Сузана Костић Ниш
Солисти: Cенка Симоновић - клавир
                  Срђан Томић - виолина
                  Дејан Сотировски - виолина
                  Мина Менделсон - виолина
Програм:
J. S.Bach: Arija iz treće Bahove svite u D-duru
J. S.Bach: Koncert za violinu i gudački orkestar d-moll , №  26
- Vivace
-  Largo ma non tropo
- Allegro
F.Mendelssohn:  Koncert za violinu, klavir  i gudački orkestar d-moll 
- Allegro 
- Adagio
- Allegro molto 

1  2  .јун 201  4  .године   -   К  o  нцерт за клавир,  виолину, виолу, виолончело и оркестар

Диригент: Свилен Симеонов - Бугарска
Солисти:  Ђорђе Радевски - клавир  
                   Владан Вељковић - виола
                   Наташа Палић - виолончело



                   Јован Богосављевић - виолина
                   Марија Рајковић - виолина

Програм:  
W.A.Mozart:  Koncert za klavir i orkestar № 20, d-moll, k.v. 466
- Allegro
- Romanza
- Rondo

M.Bruch: Romansa za violu i orkestar F-dur, op.85
M.Bruch: Kol Nidrei (Adagio on Hebrew Melodies) za violončelo i orkestar op.47
M.Bruch: Koncert za violinu, violu i orkestar e-moll, op. 88
- Andante con moto
- Allegro moderato
- Allegro molto

25.  септембар 201  4  .године   -     Концерт за фагот, виолину и оркестар          
                             
Диригент: Милена Ињац - Ниш
Солисти: Тадија Минчић - фагот
                  Мијахло Јовановић - виолина
Програм:
G.Bizet: L´Arlesienne - druga orkestarska svita
- Pastorale
- Intermezzo
- Menuet 
- Farandole

G.Rossini:  Koncert za fagot i orkestar
- Allegro
- Largo
- Rondo 
H.Wieniawski : Koncert za violinu i orkestar op.22,  № 2
- Allegro moderato
- Romanza
- Allegro con fuoso

27  .новембар  2014.године -    Концерт за клавир и оркестар

Диригент: Зоран Станисављевић - Ниш
Солиста: Срђан Ђорђевић - клавир
Програм:
R.Wagner: Uvertira Tannhäuser
F.Lizst: Koncert za klavir i orkestar br.2, A-dur



R.Schuman: Simfonija br.3, Es-dur, op.97 „Rajnska“
- Labhaft
- Scherzo, Sehr mässig
- Nicht schnell
- Feierlich
- Lebhaft

18.  децембар   2014.  године -   Новогодишњи концерт  

Диригент: Свилен Симеонов – Бугарска

Солиста: Ктарина Симоновић Иванковић – сопран

Програм: 

Ј.Strauss II: Uvertira „Slepi miš“
L.Delibes: Bolero „Devojke iz Kadiza“
Ј.Strauss II: Valcer „Život umetnika“ op.316
Ј.Strauss II: Polka – mazurka „Tandelei“ op.310
Š.Guno: Arija Julije – iz opere „Romeo i Julija“
Ј.Strauss II: Bratski marš op.287
Jozef Strauss: Brza polka „Brbljivac“ op.245
Ј.Strauss II: Francuska polka „Štedljivica“ op.305
F.Schubert: Ave Maria
Ј.Strauss II: Bezvremenost
Ј.Strauss II: Afrikana op.299
Ј.Strauss II: Polka Kamelija op.248 
Ј.Strauss II: „Pijana pesma“ iz opere Jedna noć u Valensiji
Ј.Strauss II: Marš „Nemački šampioni“ op.470
Ј.Strauss II: Kajzer valcer 
Ј.Strauss II: Francuska polka op.336
Ј.Strauss II: Ekspres polka
G.Verdi: Travijata „Vinska pesma“ 
Jozef Strauss: Brza polka  „Bez brige“ op.271
Ј.Strauss II: Priče iz bečke šume op.325 

40. НИШКЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

30. октобар 2014.године
Диригент: Лука Теста - Италија
Солиста: Борис Краљевић - клавир



Програм:
L.v.Beetoven: Simfonija № 5 op.67 
- Allegro con brio
- Andante con moto
- Scherzo. Allegro 
- Allegro
L.v.Beetoven: Fantazija za klavir, hor i orkestar op.80

СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ  

14.новембар 2014.године
Диригент: Свилен Симеонов - Бугарска
Солиста: Емануел Паи – флаута - Швајцарска
 Програм:
W.A.Mozart: Uvertira „Čarobna frula“
Koncert za flautu i orkestar № 1, G-dur, k.v.313
- Allegro maestoso
- Adagio non troppo
- Rondo
E.Grieg: Svita „Per Gint“ № 1, op.46
- Jutarnje raspoloženje
- Asesova smrt
- Anitrova igra
- U palati gorskog kralja
Svita „Per Gint“ № 2,op.55
-Otmica neveste
- Arapska igra
-Per Gintov povratak kući
-Solvegijina pesma
F.Borne: „Briljantna fantazija“ iz opere „Karmen“ Ž.Bizea za flautu i orkestar

 VI 40. НИШКЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ  -  НИМУС

  
  Овогодишње Нишке музичке свечаности, одржане су у знаку обележавања јубилеја
40 година од оснивања. 
На фестивалу су у периоду од 30.октобра .до 14. новембра. наступали најеминентнији 
уметници из Србије, Швајцарске, Сингапура, Италије, Шпаније, Турске, Русије, Бугарске, 
међу којима су Емануел Паи, Борис Краљевић, Јури Ревич, Миша Дацић, Јован Колунџија, 
Бранка Парлић и истакнути диригенти Лука Теста и Свилен Симеонов.



  Већина концерата одржана је у Нишком симфонијском оркестру,  а коришћена је и сала 
Факултета уметности  и сала Народног позоришта. 
Јубиларне 40. Нишке музичке свечаности биће упамћене по великом броју посетилаца, 
великим аплаузима публике и овацијама на концертима.
Посебну пажњу привукао је концерт  светски реномираног флаутисте Емануела Паиа којег 
је публика у препуној сали Народног позоришта, поздравила вишеминтуним аплаузом и 
овацијама стојећи пред уметником. 
Огромну пажњу изазвао је концерт Бориса Краљевића који се хором и оркестром на 
свечаном отварању НИМУС-а  извео Коралну фантазију Лудвига ван Бетовена, коју 
нишлије нису имале прилику да чују у свом граду више од десет година.
Велико интересовање изазвали су концерти Јована Колунџије, Јурија Ревича и триа Масала
за које се тражила карта више.
Новина на НИМУС-у био је и концерт нишких уметника Мише Дацића, који је своју 
каријеру потврдио у иностранству, и Ивана Новаковића професора Факултета уметности  у 
Нишу , који су извели специфичан програм за два клавира.
Освежење на НИМУС-у, један другачији приступ  са концепцијом која је у потпуности 
прилагођена публици  била је Нова музика (савремена) у извођењу пијанисткиње Бранке 
Парлић која је успела да се својом једноставношћу и непосредношћу наметне, допадне и у 
потпуности освоји публику освоји публику.
Разноврсност композиторског умећа у потпуности је доминирала на концерту триа Анима
за чији су концертни наступ на НИМУС-у специјално компоновали аутори из Србије и 
Шпаније. Трио је наступио са камерним оркестром Факултета уметности у Нишу 
Кончертантне а под диригентским вођством шпанског маестра Хосе Луиса Гранадоса.
На јубиларним 40. Нишким музичим свечаностима, у циљу афирмације младих музичара, 
наступили су најталентованији стиденти Факултета уметности у Нишу. 
                                                                                           

                                                                                              
                                                                                

ИЗВЕШТАЈ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА СА ТУРНЕЈЕ ОДРЖАНЕ У 
НАЈВЕЋИМ ГРАДОВИМА ШПАНИЈЕ И ПОРТУГАЛИЈЕ У 2014/2015. ГОДИНИ

  Нишки симфонијски оркестар је по препоруци бугарског диригента Свилена Симеонова 
са којим успешно сарађује више од две године, ступио у контакт са шпанским продуцентом
који је ангажовао Нишки симфонијски оркестар за концертну турнеју у Шпанији и 
Португалији, у периоду од 26. децембра. 2014. године до 16. јануара. 2015. године. 
Оркестар је у периоду од 28. децембра. 2014. године до 13. јануара. 2015. године одржао 13
концерата у престоницама ових држава и другим великим градовима наступајући у 
најпрестижнијим концертним салама: 



Шпанија: Мадрид (Аудиторио национал), Барселона ( Палау де ла музика), Малага 
(Аудиторио Сервантес), Севиља( Аудиторио Фибес), Аликанте (Ада Аудиторио де ла 
Депутацион), Сан Себастијан ( Центро Курсал-Краљевски театар), Хајен ( Палата 
Аудијенције), Реус ( Театар Фортуна), Јаца ( Конгресна палата).
Португалија: Лисабон ( Театар Колизау), Бадахос ( Театар Лопез де Ајала), Естареха 
( Национални театар)... 
Концертну турнеју Нишког симфонијског оркестра у градовима Шпаније и Португалије 
пратило је преко 15 000 посетилаца.
Концерти су пропраћени и од стране шпанских медија, о чему сведочи и текст штампан у  
дневном листу  Ла Хора у Малаги, у којем новинар истиче професионалност, техничку 
спретност и високи уметнички домет извођача.
Оркестар је изводио два програма:
1.Новогодишњи програм ( валцери, полке, мазурке, маршеви) које је Нишки симфонијски 
оркестар изводио под именом Штраус фестивал оркестар,
2.Барокна музика ( Ј.С.Бах, А. Вивалди: Четири годишња доба ), концерти извођени у 
Мадриду и Барселони под именом Нишки симфонијски оркестар (Србија).
Пут и све трошкове на турнеји финансирао је продуцент из Шпаније, који је ангажовао 
оркестар преко бугарског диригента Свилена Симеонова, који је на читавој турнеји 
успешно дириговао оркестром.

Директор
Весна Братић

 

 VII ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  

Финансијски извештај је саставни део Извештаја о пословању Нишког симфонијског 
оркестра.
Сачињен је на основу финансијске документације, дневника, главне књиге, а у складу са 
следећим законским прописима:

- Закон о буџетском систему ( * Службени гласник РС* ,бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013 и 108/2013 ),

- Уредба о буџетском рачуноводству ( *Сл.гласник РС * бр.125/2003 и 12/2006 )



-  Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем ( *Сл.гласник РС * бр.103/2011,10/2012,18/2012,95/2012,

     99/2012.22/2013,48/2013,61/2013,63/2013,106/2013 и 120/2013 )
- Правилник о начину припреме , састављања и подношења завршних рачуна 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног 
социјалног осигурања ( *Сл.гласник РС * бр.51/2007 и 14/2008 )

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са 
стопама амортизације ( * Сл.лист СРЈ * бр.17/97 и 24/00 )

Приликом састављања финансијског извештаја за 2014.год. примењена је готовинска 
основа за вођење буџетског рачуноводства дефинисана као начело рачуноводственог 
обухватања прихода и расхода у тренутку наплате, односно плаћања. 

I   ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ               

– Приходи из буџета __________________________________  58.437.658,49              
– Приходи од продаје добара и услуга ___________________    2.412.616,47      
– Остали приходи__ __________________________________         71.429,00                       
– Меморанд.ставке за рефунд.расхода______________                  761.470,80                
                                                                                         Укупно:   61.683.174,76        

Структуру прихода од продаје добара и услуга сачињавају:

– Приходи од концерата_______________________________         867.150,00  
– Приходи од закупа__________________________________      1.545.466,47

Структуру прихода од концерата чине:

- приходи од премијерних концерата_____________________366.550,00
- приходи од педагошких концерата_____________________ 130.650,00
- приходи од концерата на Нимус-у______________________308.550,00
- приходи од хуманитарних концерата____________________ 61.400,00

Нишком симфонијском оркестру  је у 2014.години  додељена  најпрестижнија 
награде града Ниша  „11.јануар“  у износу од 71.429,00 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају пренета средства 
Министарства за бригу о породици ради исплате породиљског боловања као и
пренета средства Завода за социјално осигурање ради исплате накнаде по основу
боловања радника преко 30 дана.

II   ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 

РАСХОДИ  ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ

1.Рачун 4110 –  Плате и додаци__ ___________________         41.767.909,20        



Плате и додаци запослених обухватају плате по основу цене рада, додатак
за време проведено на раду ( минули рад ) као и накнаду зараде за првих 30 дана
одсуствовања са посла услед болести.

2.Рачун 4120 – Социјални допр.на терет послодавца___          7.476.650,13          

Социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца обухватају три
врсте расхода и то:

- Допринос за ПИО_________________________________           4.762.016,97
- Допринос за здравствено осигурање__________________          2.401.365,63
- Допринос за осигурање од незапослености_____________            313.267,53

3.Рачун 4130 – Накнаде у натури _____________________        2.383.490,46            

Ова врста накнаде обухвата исплате за превоз радника ( маркица ) на посао
и са посла која се обезбеђује запосленим радницима Нишког симфонијског 
оркестра и  износи од 2.329.490,46 динара.

Накнада за превоз радника ( маркица ) на посао и са посла која се обезбеђује 
запосленом раднику Нишког симфонијског оркестра по цени превозне карте 
за прву зону у 2014.године износила је 1.980,00 дин.
Обзиром да Нишки симфонијски оркестар има у сталном радном односу три 
запослена чије је место пребивалишта ван Ниша, конкретно два запослена у 
Белој Паланци и један у Лесковцу, износ од 1.960,00 дин. месечно није довољан 
за покриће њихове накнаде за превоз која је у 2014.год. за C зону износила 
7.800,00 дин.

Износ од 287.210,46 дин. за покриће трошкова превоза запослених ван Ниша 
исплаћен је из сопствених средстава.

Износ 54.000,00 динара односи се на исплату накнада за поклоне деци до 11.год. 
поводом Новогодишњих празника. 

4.Рачун 4140 – Социјална давања запосленима __________                992  .067,80             

Социјална давања запосленима обухватају накнаде по основу боловања за
негу детета и породиљског боловања као и боловања преко 30 дана.Ова врста 
расхода рефундира се преко Завода за социјално осигурање.

1. Накнада за породиљ.боловање________________________          739.464,80
2. Накнада за боловање преко 30 дана ___________________             22.006,00
3. Отпремнина приликом одласка у пензију_______________          180.597,00
4. Помоћ у случају смрти чл.уже породице_______________             50.000,00
 



5.Рачун 4160 –Награде запосленима и ос.посебни расходи                  256.131  ,2  0          

– Јубиларне награде___________________________________         256.131,20

Јубиларне награде исплаћене су за 2013.годину у износу од 183.105,00 динара и 
за 2014.годину у износу од 73.026,20 динара.

КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА  И РОБА

1.Рачун – 4210 – Стални трошкови_______________________     _1.197.391,  19         

Структуру сталних трошкова чине:

1. Трошкови платног промета и банкарских услуга____________    105.311,94

Ово су обавезни трошкови банкарских услуга за посредовање у платном промету.
Обрачун трошкова платног промета врши се истовремено кад и наплата тих 
трошкова преко извода текућег рачуна.

2. Енергетске услуге_______________________________________ 574.061,48

Структуру енергетских услуга чине услуге за електричну енергију у износу од
445.826,86 дин. као и услуге централног грејања у износу од 128.234,62 динара. 

3. Комуналне услуге______________________________________ _300.415,96

Комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације у износу од 
168.521,05 динара и услуге одвоза отпада у износу од 131.894,91 динара

4.Услуге комуникација____________________________________   127.614,03

Услуге комуникација односе се на:
– Телефонске услуге______________________________________     42.945,54
– Интернет и слично______________________________________     37.167,60
– Услуге мобилног телефона_______________________________     41.700,89
– Пошта________________________________________________        5.800,00

5. Трошкови осигурања имовине и лица______________________    59.987,78

6. Закуп имовине и опреме_________________________________     30.000,00

Услуге коришћења сале за потребе отварања Нимус-а 2013.год. износе 
30.000,00 динара.

2.Рачун – 4220 – Трошкови службених путовања ___________     89.856,38             

Структуру трошкова службених путовања чине:



– Трошкови дневница на сл.путу___________________________        3.205,30
– Трошкови превоза на сл.путу____________________________       26.985,00
– Остали трошкови за пословна путовања___________________       18.558,75
– Трошкови путовања  у оквиру редовног рада_______________      41.107,33

3.Рачун – 4230 – Услуге по уговору _____________________  _      1  .501.664,29             

Структуру услуга по уговору чине:

1. Компјутерске услуге__________________________________        24.900,00
2. Услуге образ.и усаврш. запослених _____________________          5.000,00
3. Услуге информисања__________________________________     475.766,96 

Услуге информисања обухватају:
– Остале услуге штампања________________________________     29.947,20  
– Услуге информисања јавности___________________________   326.819,76
– Услуге рекламе и пропаганде____________________________     15.000,00
– Медијске услуге радија и телевизије______________________   104.000,00

Услуге информисања обухватају обавезе које су измирене за 2013.годину у износу 
од 187.668,74 динара и обавезе из 2014.године у износу од 288.098,22 динара.

4. Стручне услуге_______________________________________    194.620,46

Стручне услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује стручно лице 
по основу уговора о делу и обухватају услуге штимовања клавира, 
услуге фотографисања, итд.
Стручне услуге које се односе на 2013.годину износе 50.000,00 динара. 

5. Услуге у угоститељству________________________________    208.759,00
6. Репрезентација _______________________________________    143.967,67
7. Остале опште услуге__________________________________     448.650,20

Остале опште услуге из 2013.године које су измирене у 2014.години износе 
87.840,00 динара.

4.Рачун – 4240_ – Специјализоване услуге_______________        4.185.891,00          

Специјализоване услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице по 
основу уговора о ауторском хонорару. 

– Услуге у култури ____________________________________   2.057.099,15



Исплаћене обавезе из 2012.године износе 176.054,00 динара, исплаћене обавезе из 
2013.године износе 1.186.500,00 динара, исплаћене накнаде из 2014.године износе 
694.545,15 динара.
Овим исплатама обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за 
диригенте,солисте и ангажоване испомажуће музичаре као и  трошкове ноћења истих у 
хотелу.

–Остале специјализоване услуге_________________________ 2.703.998,98

Исплаћене неизмирене обавезе из 2013. године износе 1.529.049,06 динара. 
Остале специјализоване услуге у 2014.години  износе 1.174.949,92  динара.
Овим исплатама обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за 
диригенте,солисте и испомажуће музичаре ангажоване на Нимус-у  као и трошкови 
ноћења у хотелу.

5.Рачун – 4250 – Тек.поправке и одрж зграда и опреме  _____     32.352,00            

Расходи текућих поправки и одржавања обухватају трошкове текућег одржавања
зграда и трошкове текућег одржавања опреме.

– Текуће поправке и одржавање зграда____________________      4.800,00
– Текуће поправке и одржавање опреме_____________________ 27.552,00

6.Рачун – 4260 – Материјал _____________________________713.105,38          
 
– Административни материјал____________________________   60.682,00
– Стручна литер.за ред.потребе запослених_________________   41.800,00
– Материјал за културу__________________________________ 462.050,00
– Хемијска средства за чишћење___________________________ 19.391,00
– Остали мат.за одржавање хигијене________________________ 19.343,33
– Потрошни материјал____________________________________98.051,45
– Алат и инвентар________________________________________10.887,60
– Остали материјали за посебне намене _____________________     900,00

7.Рачун - 4442 – Пратећи трошкови задуживања___________   3.602,66    

                                  
                                          ОСТАЛИ   РАСХОДИ

1.  Рачун – 4819 – Донације осталим непроф.институцијама__ 61.400,00      

Наведени износ је уплаћен на рачун Владе републике Србије за угрожене у 
поплавама.    

2  .Рачун – 4820 – Порези, обавезне таксе и казне___________243  .589  ,28   
       
– Стални порез на имовину______________________________  191.197,00



– Остали порези _______________________________________    50.192,28
– Градске таксе________________________________________      2.200,00

                                                                             Укупно:             61.480.308,10     

 
УТВРЂИВАЊЕ   РЕЗУЛТАТА  ПОСЛОВАЊА

                                УКУПНИ ПРИХОДИ  у износу                   61.683.174,76
                                УКУПНИ РАСХОДИ  у износу                   61.480.308,10                              
                        За покриће утрошених средстава за 
                   набавку имовине из текућих средстава                         110.000,00
                                                                                                         61.590.308,10

                        ВИШАК  ПРИХОДА – СУФИЦИТ                        92.866,66

Утрошена средства за набавку имовине из текућих средстава обухватају одлив
средстава за покриће трошкова набавке рачуноводствене опреме.

Највеће учешће у укупним расходима обухватају расходи за запослене и то 86,01%

а од тога бруто плате и додаци запослених 80,10%.
Специјализоване услуге обухватају услуге у култури ( ауторски хонорари,уговори 
о делу,трошкови ноћења диригената, солиста и испомажућих музичара ) и њихово 
учешће у укупним расходима износи 6,81%.

Структура остварених расхода по изворима финансирања

Бр.
поз

.

 
Конто

                                                     Опи
с

               О
стварени
расходи 

             Сре
дства

буџета
града Ниша

                 
Сопствена
средства

    1
25

    411
0

                                    
Плате,додаци и нак. запослених

       41.767.
909

        41.396.
440

         371.4
69

4111 Плате и додаци запослених 41.767.909 41.396.439 371.469
126 4120 Соц.доприноси на тер.послод. 7.476.651 7.409.962 66.689

4121 Допринос за ПИО 4.762.017 4.720.699 41.318
4122 Допринос за здравство 2.401.366 2.378.789 22.577
4123 Допринос за незапосленост 313.268 310.474 2.794

127 4130 Накнаде у натури 2.383.490 2.042.280 341.210
4131 Накнаде у натури 2.383.490 2.042.280 341.210

128 4140 Социјална давања запосленима 992.068 180.597 50.000
4141 Исплата нак.за време одсус.с посла 761.471
4143 Отпремнине и помоћи 230.597 180.597 50.000

130 4160 Накнаде зап.и остали пос.расх. 256.131 238.910 17.221
4161 Накнаде зап.и остали пос.расх. 256.131 238.910 17.221



131 4210 Стални трошкови 1.197.391 731.959 465.432
4211 Платни промет 105.312 24.804 80.508
4212 Енергетске услуге 574.061 382.349 191.712
4213 Комуналне услуге 300.416 259.709 40.707
4214 Услуге комуникација 127.614 35.097 92.517
4215 Трошкови осигурања 59.988 59.988
4216 Закуп имовине и опреме 30.000 30.000

132 4220 Трошкови путовања 89.856 89.856
4220 Трошкови службених путовања 89.856 89.856

133 4230 Услуге по уговору 1.501.664 1.221.302 280.362
4232 Компјутерске услуге 24.900 24.900
4233 Услуге образ.и усавр.запослених 5.000 5.000
4234 Услуге информисања 475.767 466.867 8.900
4235 Стручне услуге 194.620 163.691 30.929
4236 Услуге за домаћ. и угоститељство 208.759 87.969 120.790
4237 Репрезентација 143.968 98.414 45.554
4239 Остале опште услуге 448.650 374.461 74.189

134 4240 Специјализоване услуге 4.761.098 4.508.890 252.208
4242 Услуге образ.културе и спорта 2.057.099 1.909.036 148.063
4249 Остале спец.услуге - Нимус 2.703.999 2.599.854 104.145

135 4250 Текуће поправке и одржавање 32.352 29.616 2.736
4251 Одржавање зграда 4.800 4.800
4252 Одржавање опреме 27.552 24.816 2.736

136 4260 Материјал 713.105 567.702 145.403
4261 Административни материјал 60.682 41.185 19.497
4263 Материјал за образовање кадра 41.800 31.350 10.450
4266 Матер.за образ.културу и спорт 462.050 457.550 4.500
4268 Матер.за домаћ.и угоститељство 38.734 22.451 16.283
4269 Материјал за посебне намене 109.839 15.166 94.673

137 4440 Пратећи трош.задуживања 3.603 3.603
4442 Казне за кашњења 3.603 3.603

140 4810 Донације осталим непр.инстит. 61.400 61.400
4819 Донације осталим непр.инстит. 61.400 61.400

141 4820 Порези,таксе и казне 243.589 243.589
4821 Остали порези 191.197 191.197
4822 Обавезне таксе 50.192 50.192
4823 Новчане казне и пенали 2.200 2.200

Укупно остварени расходи: 61.480.308 2.391.179
144 5120 Машине и опрема 110.000 110.000

5122 Административна опрема 110.000 110.000
Укупно: 61.590.308 58.437.658 2.391.179
Меморандумске  ставке  за
рефунацију расхода 

           761.4
71

Укупно: 61.590.308 59.199.129 2.391.179



                                  
Из средстава буџета града Ниша издвојена су средства за финансирање остварених расхода
у износу од 58.437.658,49 динара.  

Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају  средства у износу од 761.470,80
динара. Министарство за бригу о породици пренело је средства за исплату породиљског 
боловања у износу од 739.464,80 динара док  пренета средства Завода за социјално 
осигурање ради исплате накнаде по основу боловања радника преко 30 дана
износе 22.006,00 динара.

Из сопствених средстава исплаћене су плате, додаци и накнаде запослених у износу од 
371.469,00  динара и социјални доприноси на терет послодавца у износу од 66.689,00 
динара. Исплата обухвата  накнаду музичарима  за солистички наступ на Премијерним 
концертима Нишког симфонијског оркестра, накнаду музичарима за извођачка права за 
снимање концерата.     

Накнада за поклоне деци до 11.год. поводом Новогодишњих празника исплаћена је из
сопствених средстава у износу од 54.000,00 динара као и накнада за превоз радника чије је
пребивалиште ван Ниша у изноу од 287.210,46 динара што укупно износи 
341.210,46 динара.  

Исплаћени стални трошкови из сопствених средстава износе 465.432,00 динара ( струја,
вода, грејање, одвоз отпада итд.).

Укупно остварени сопствени приходи Нишког симфонијског оркестра износе  2.484.045,47 
динара, остварени расходи покривени из сопствених прихода износе 2.391.178,81 динара,
разлика представља остварени вишак прихода – суфицит у износу од 92.866,66 динара. 

 
                                                      Преглед извршења буџета за 2014.год.

Бр.
поз

.

 
Конто

                                                     Оп
ис

                Пл
анирана
буџетска
средства 

             Прен
ета буџетска

средства

                 
% реализ.

    1
25

    411
0

                                    
Плате,додаци и нак. запослених

       41.815.0
00

        41.396.4
40

          99,0
0

4111 Плате и додаци запослених 41.815.000 41.396.440 99,00
126 4120 Соц.доприноси на тер.послод. 7.485.000 7.409.962 97,65

4121 Допринос за ПИО 4.769.000 4.720.699 98,99



4122 Допринос за здравство 2.403.000 2.378.789 98,99
4123 Допринос за незапосленост 313.000 310.474 99,19

127 4130 Накнаде у натури 2.382.000 2.042.280 85,74
4131 Накнаде у натури 2.382.000 2.042.280 85,74

128 4140 Социјална давања запосленима 543.000 180.597 33,26
4143 Отпремнине и помоћи 543.000 180.597 33,26

130 4160 Накнаде зап.и остали пос.расх. 240.000 238.910 99,55
4161 Накнаде зап.и остали пос.расх. 240.000 238.910 99,55

131 4210 Стални трошкови 2.600.000 731.959 28,15
4211 Платни промет 170.000 24.804 14,59
4212 Енергетске услуге 1.650.000 382.349 23,17
4213 Комуналне услуге 450.000 259.709 57,71
4214 Услуге комуникација 70.000 35.097 50,14
4215 Трошкови осигурања 130.000 0,00
4216 Закуп имовине и опреме 100.000 30.000 30,00
4219 Остали трошкови 30.000 0,00

132 4220 Трошкови путовања 30.000 0,00
4221 Трошкови служ.путов. у земљи 30.000 0,00

133 4230 Услуге по уговору 1.500.000 1.221.302 81,42
4232 Компјутерске услуге 30.000 24.900 83,00
4233 Услуге образ.и усавр.запослених 10.000 5.000 50,00
4234 Услуге информисања 570.000 466.867 81,91
4235 Стручне услуге 200.000 163.691 81,85
4236 Услуге за домаћ. и угоститељство 140.000 87.969 62,83
4237 Репрезентација 100.000 98.414 98,41
4239 Остале опште услуге 450.000 374.461 83,21

134 4240 Специјализоване услуге 5.224.000 4.508.890 86,32
4242 Услуге образ.културе и спорта 2.300.000 1.909.036 83,01
4249 Остале спец.услуге - Нимус 2.924.000 2.599.854 88,92

135 4250 Текуће поправке и одржавање 380.000 29.616 7,80
4251 Одржавање зграда 200.000 4.800 2,40
4252 Одржавање опреме 180.000 24.816 13,79

136 4260 Материјал 662.000 567.702 85,76
4261 Административни материјал 80.000 41.185 51,49
4263 Материјал за образовање кадра 57.000 31.350 55,00
4266 Матер.за образ.културу и спорт 460.000 457.550 99,47
4268 Матер.за домаћ.и угоститељство 40.000 22.451 56,13
4269 Материјал за посебне намене 25.000 15.166 60,67

142 4830 Новчане казне и пенали по реш. 186.000 0,00
4831 Новчане казне и пенали по реш. 186.000 0,00

144 5120 Машине и опрема 110.000 110.000 100,00
5122 Административна опрема 110.000 110.000 100,00

Укупно: 63.157.000 58.437.658 92,53
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Графички приказ извршења буџета за 2014.годину

План буџета Извршење буџета

Проценат извршења буџета за 2014.годину  износи 92,53%. што је више у односу на 
2013.год. за 8,75%.               
Нишки симфонијски оркестар је у 2014.години рационално пословао водећи рачуна 
о свим расходима и улагањима. Буџетска средства наменски су утрошена у складу са 
опредељеним средствима буџета града Ниша по позицијама и контима.    

      Руководилац фин.послова                                                                директор 
            Л.Ј.Благојевић                                                                         Весна Братић 


