
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 
144/2016) 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 14.05.2019. године, доноси 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Нишког симфонијског оркестра за 2018. годину. 
 
 II  Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког 
симфонијског оркестра за 2018. годину доставља се председнику Скупштине Града 
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 

III  За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Небојша Стевановић, секретар Секретаријата за културу и 
информисање Градске управе града Ниша и Светозар Везенковић, директор Нишког 
симфонијског оркестра. 

 
 
Број: 476-5/2019-03 
У Нишу, 14.05.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 
 

 
 



 
 
 
 На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", 
број 88/08, 143/16 и 18/2019 ), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2019. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Нишког симфонијског 
оркестра за 2018. годину, број  424 од  09.04.2019. године,  који је  Одлуком 
број: XXVII-405-2 од 10.04.2019. године, усвојио Управни одбор Установе. 
  

II Решење доставити установи Нишки симфонијски оркестар, 
Градској управи града Ниша - Секретаријату за културу и информисање и 
Секретаријату за финансије. 

 
 
 
Број: 
 
У Нишу,  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

 
                                Председник 

 
                      Мр Раде Рајковић          

  
 

     
  
 
 
 
 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 Статутом Града Ниша прописано је да Скупштина Града Ниша разматра 
и усваја годишње извештаје о раду установа и других јавних служби чији је 
оснивач. 
  Управни одбор Нишког симфонијског оркестра, на својој седници 
10.04.2019. године, донео је Одлукy број : XXVII - 405-2 којом усваја Извештај о 
раду и пословању Нишког симфонијског оркестра  за 2018. годину, број: 424 од  
09.04.2019. године и доставио га Секретаријату за културу и информисање на 
даље поступање. . 

Према оцени Управног одбора активности  установе Нишки симфонијски 
оркестар у 2018. години одвијале су се према предвиђеном плану и 
програму.Нишки симфонијски оркестар у протеклој години одржао је 39 
концерата и то 17 премијерних у оквиру концертне сезоне, 2 премијерна на 
Нишким музичким свечаностима, 16 педагошких концерата, један хуманитарни, 
један концерт по позиву у Крагујевцу, један на позив Културног центра 
„Надежда“ из Софије и један концерт у музичко сценском програму „Српска 
Одисеја“ поводом обележавања 100 година од победе српске војске у Првом 
светском рату. 

Концерте је у 2018.години укупно посетило 17.450 посетилаца. 
Нишки симфонијски оркестар финансира се средствима одобреним из 

буџета Града Ниша. Мањим делом оркестар се финансира из сопствених 
прихода.Од 43 запослена у Сектору Оркестра је 38 извршилаца.  

Око 70 % музичара користи своје сопствене инструменте. На име њихове 
амортизације не добијају никакву надокнаду. Овај проблем повлачи се већ 
годинама, али до данас није нађено решење. Многи од инструмената у личној 
својини су дотрајали, па би многе инструменте требало ставити ван употребе и 
набавити нове оркестарске инструменте. Просторије нишког симфонијског 
оркестра су недовољне и неусловне за обављање делетности. Клуб 
симфонијског оркестра, по истеку уговора остао је на коришћење овој установи. 
Адаптацијом ових просторија стекли би се услови да се досадашњи 
дефицитаран простор вишенаменски искористи.  

Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Нишког симфонијског 
оркестра за 2018. годину, сачињен у складу са законом и прописима Града, као 
и циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Секретаријат за културу и 
информисање предлаже доношење Решења као у диспозитиву.  
                                                                                   

                                                                                 
                                                                                              СЕКРЕТАР 
 
                                                                                      
                                                                                    

                                                                    Небојша Стевановић 



 
 
Generala Milojka Lešjanina 16, Niš 
Tel/Fax  018/246 620, 292 121 
e-mail:orkestarnis@gmail.com 
Matični broj: 07174772 
PIB: 100617237 
TR: 840-535668-26 
840-535664-38                 
 

                              
                             
Број: 424 
Датум: 09.04.2019.год. 
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ 

НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА 

за 2018. годину 
 

Прва већа инструментална формација, која  је свакодневно ,,уживо” изводила класичну музику на 
таласима Радио Ниша, формирана је 1952. године  под именом Симфонијски оркестар Радио Ниша. 
    Извођењем 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 ће 
одржати још четири концерта у Нишу и један у Лесковцу и тиме постати један од главних покретача 
музичког живота града Ниша. 
   Прикључивањем Радио Ниша Радио Београду,  оркестар се  припаја  Народном позоришту, где уз 
хор представља окосницу Музичке гране позоришта. За руководиоца Музичке гране постављен је 
диригент и композитор др Илија Маринковић. 
Систематским радом на развоју симфонијске, али и сценске музике, интезивним припремама и пробама, 
заједно са хором и солистима,  др Илија Маринковић 30. јуна 1954. године први пут у Нишу концертно је 
извео оперу Травијата, а већ 7. децембра 1955. године у  Народном позоришту, одржано 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 свијета, Севиљски берберин, 
Кавалерија Рустикана...    

Амбиције уметника веома брзо отварају перспективу за нове музичке изазове па оркестар прву 
међународну сарадњу остварује  1954. године, гостовањем грчке пијанисткиње Васе Девеци. 
Ангажовањем изврсних солиста из земље и иностранства, учешћем на отварању Првог југословенског 
фестивала хорова, гостујући у неколико градова југоисточне Србије оркестар започинје мисију ширења 
музичке културе и тиме постаје значајан фактор музичког живота  града и целог региона   

Као самостална музичка институција, оркестар ради од 196. године, под руководством диригента и 
професора из Београда Ламбре Димитријевића. Након неколико успешних сезона које остварује у раду са 
оркестром, наследиће га Николај Бојаџијев са којим   Градски симфонијски оркестар наставља 
просперитет , а за изузетан симфонијски коцерт приређен у част југословенско- норвешког пријатељства 
оркестар је увршћен у ред кандидата за Октобарску награду града Ниша. 

До доласка сталног диригента Јураја Ферика 1969.године, оркестар ће водити директор и диригент 
Скопске филхармоније Ванчо Чавдарски, чији ће педагошки рад, познавање психологије музичара  и 
стручност знатно уздићи квалитет оркестра.  

Десетогодишње вођство Јурија Ферека, обележиће период гостовања еминентних уметника из 
иностранства (Емина Хачатуријана из СССр-а и других уметника из Румуније и Пољске) као и прва 
гостовања оркестра у Београду, Новом Саду, Суботици а 1973. и културну сарадњу са Републиком 
Румунијом, где је потписан уговор са филхармонијом из Крајове. Нишки оркестар је 1973.,1975., 1978. 
године гостовао у Крајови, а наши суседи  су узвратили гостовањима у  Нишу. 

Уз финансијску помоћ градских структура Нишки симфонијски оркестар  1975. године оснива и 
организује Октобарске музичке свечаности,  фестивал класичне музике који током деценија  прераста у 
традиционалну музичку манифестцију  Нишке музичке свечаности – НИМУС. На Фестивалу учествују 
најеминентнија  и  најреномиранија  имена светске, и домаће музичке сцене. Јубиларни 40-ти НИМУС 
обележио је концерт највећег светског флаутисте данашњице, швајцарца Емануела Паија уз пратњу НСО 
и диригентско вођство Свилена Симеонова из Бугарске. 

Период петогодишњег рада оркестра са сталним диригентом Сандром Заниновићем обележиће 
гостовањима познатих уметника - Јована Колунџије, Владимира Крпана, Стефана Миленковића, пољског 
диригента Тадеуша Хахаја, а остварена је и интензивна сарадња са Приштинским симфонијским 
оркестром.  
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Крајем 1989. године улога сталног диригента  оркестра поверена  је младом и перспективном  

диригенту из Београдa, Дејану Савићу, чија ће концепција рада подићи ниво музицирања и подстаћи 
интересовање публике, довођењем звучних музичких имена попут Милице Барић,Ферн Рашковић, 
Александра Шандорова, Марине Арсенијевић, Катарине Крпан...  

Са украјинским диригентом из Кијева Анатолијем  Новицким, оркестар започиње интензиван и 
озбиљан рад. Оркестар добија у сигурности и квалитету музицирања,  а захтевна симфонијска дела под 
вођством Маестра Новицког, оркестар  реализује веома успешно. 

Оркестар ће  1998.године остварити сарадњу са грчким диригентом Јанисом Адамидисом  и  
одржати концерте у грчким градовима Катерини и Паралији. 
Млада, амбициозна и пуна стваралачког елана - директор  НСО Милена Ињац, уноси нову енергију у 
оркестар 2000.године, када ступа на дужност.Упорним радом враћа се техничка сигурност оркестра а на 
истакнутим местима у оркестру форсирају се млади музичари те оркестар добија на ентузијазму. 

Након одласка Милене Ињац, искусни диригент Андреј Андрејев, са изграђеним стилом веома 
брзо успоставља добру сарадњу са ансамблом, а резултат су добри концерти. 

Без сталног диригента, оркестар ради од 2006. године до данас, а улогу рада са оркестром 
пеузимају гостујући диригенти: Ле Фи Фи, Данијеле Ђулијо Молес, С.Симеонов, Тошио Јанагисава, Саша 
Николовски Ђумар, Срба Динић, Лука Теста и нишки диригенти Сузана Костић; Милена Ињац , Зоран 
Станисављевић и млади Мирослав Иванковић...  

Поводом обележавања 17 векова  Миланског едикта 2013. године, НСО је у сарадњи са оркестром 
Факултета уметности извео 9.ту симфонију  Лудвига ван Бетовена на Летнјој позорници у Тврђави и 
остварио  веома запажен успех а исте године на свечаном концерту под називом,,60 година музике у 
Константиновом граду“одржаном поводом јубилеја 60 година од оснивања НСО и 1700 година миланског 
едикта, Нишким симфонијским оркестром дириговало је десеторо најеминентнијих диригената из земље и 
света. 
            НСО 2013. годину обележава  и издавањем првог компакт диска извођењем ,,Симфоније из Новог 
света“ Антоњина Дворжака. 

Оркестар је потписник  бројних уговора о сарадњи међу којима са ФУ у Нишу, Музичком школом 
у НИШУ, француским Институтом у Нишу. 

Захваљујући раду са искусним диригентима, оркестар задржава висок ниво музицирања и као већ 
зрео ансамбл, у могућности је да изводи целокупну оркестарску литературу. Програмски циљеви оркестра 
током шест деценија постојања остају непромењени: квалитетно  премијерно извођење,  представљање 
остварења светске уметничке баштине, ангажовање  домаћих уметника и композитора, трајни записи 
концерата... У циљу популаризације оркестар уводи програм Музичко преподне, Четири  музичка 
циклуса, трибину Музика, реч, боја, музику једног поднебља, Тематски концерти, афирмацију младих - 
Променадни концерти, неговање публике Педагошки концерти.. 

У богатој концертној делатности оркестар је остварио успешне турнеје у свим већим градовима 
Србије, потом у Румунији, Бугарској, Аустрији, Италији, Грчкој, и  престоницама бивше Југославије, а 
наступао је и на значајним  музичким фестивалима: Дубровачке летње игре, Мокрањчеви дани, Олимпус у 
Грчкој, Нишке музичке свечаности и априла 2016. године отвoрио је фестивал Евмелија у Волосу (Грчка), 
а у сарадњи са Софијском синфониетом, 2018. обележио је дан Европе, 9. мај у једној од највећих 
концертних дворана на Балкану – Булгарија (Софија), када је Бугарска била председавајућа ЕУ... 
  За досадашње велике успехе у својој културно-уметничкој мисији, Нишки симфонијски оркестар је 
добитник значајних награда и признања: Златна плакета додељена од  Културно-просветне заједнице 
Србије, Златна значка Југословенских хорских свечаности 1970., награда Ослобођења Града Ниша 1971. 
године, највише признање Града Ниша, награда „11.Јануар“2013.године и после 46. година поново Златну 
значку, сада Интернационалних Хорских свечаности 2016. године. 
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 I УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ  
 
            Зграда Нишког Симфонијског оркестра налази се у центру града што је веома повољно за публику. 
Ипак, просторије у згради и дозидани део иза зграде, недовољан је и неуслован за обављање свих 
делатности. Клуб симфонијског оркестра који је био издаван у закуп, а чији је корисник Нишки 
симфонијски оркестар, по истеку уговора остао је на коришћење Нишком симфонијском оркестру. 
Адаптацијом ових просторија стекли би се услови да се досадашњи дефицитарни простор вишенаменски 
искористи.    
            Оркестру недостаје: 

-  простор за вежбање музичара;  
-  гардероберни простор  за музичаре; 
-  гардероберни простор за публику; 
-  магацински простор за чување инструмената у  власништву оркестра;  
-  просторија за диригента; 
-  просторије за солисте; 
-  тоалет за посетиоце; 
-  адекватна расвета концертног подијума и сале оркестра. 

 
 

II  ПРОСТОРНИ УСЛОВИ   
 
             Запослени у Нишком симфонијском оркестру раде у отежаним условима.  
             Због недостатка магацинског простора, инструменти у власништву оркестра чувају се на бини. 
             Због недостатка гарероберног простора музичари су пиморани да долазе од куће у радној 
гардероби (фраковима или у дугачким хаљинама). 
             Пробе се одржавају на концертном подијуму што захтева стално померање путева, клавира, 
столица, чиме се уништава инвертар. 
             Недостаје: 
      -  просторија  за пресвлачење музичара; 
      -  за одлагање инструмената; 
      -  за одлагање гардеробе; 
      -  просторија за вежбање (тути и по групама). 
      - у концертној сали у којој се одржавају и пробе и концерти недостаје адекватна расвета. 
 
   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 је могућа једино уз сагласност Завода за заштиту споменика културе у 
Нишу, без нарушавања постојећег изгледа па је недостатак фоајеа и тоалета за посетиоце велики проблем. 
 
    Послови стручних служби,  обављају се у дозиданим, неусловним просторијама   управне зграде. 
 
            Посетиоци  бораве на отвореном простору и често су изложени  неповољним атмосферским  
приликама. Због недостатка  гардероберног 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. Прозори канцеларија налазе се у унутрашњости 
зграде. Канцеларија Финансијских службе користи се као билетарница, што омета рад запослених. 
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III  ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РАД ОРКЕСТРА  
 
          Нишки симфонијски оркестар финансира се средствима одобреним од буџета Града Ниша. Мањим 
делом оркестар се финансира из сопствених прихода. Проценат извршења буџета за 2018.годину износи 
96,35%. 
          Око 70% музичара користи своје сопствене инструменте. На име њихове амортизације не добијају 
никакву надокнаду. Овај проблем провлачи се већ годинама, али до данас није нађено решење. Многи од 
инструмената су у личној својини музичара, стари су и дотрајали, па би многе инстументе требало 
ставити ван употребе и набавити нове оркестарске инструменте. 
 
 
IV КАДРОВИ 
 
          Средствима буџета Града Ниша у 2018. години финансирана је зарада за 43. запослених и једно 
именовано лице - директор.  
          Сектор Оркестар обухвата 38. извршилаца.   
          Сектор Заједничких служби обухвата 5. извршилаца и именовано лице - директор.       
          У 2018.години није било кадровских промена.   
          Укупан број запослених у Нишком симфонијском оркестру на дан 31.12.2018.године је 44. 
извршилаца,  а квалификациона структура запослених  је следећа: ВСС - 32,  ВШС - 5,  ССС - 6 и НКВ - 1. 
 
 
V РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 
  
         Нишки симфонијски оркестар у 2018. години одржао је 39 концeрата. 
 

- 17 премијерних концерата одржано је у оквиру концертне сезоне 
- 2  премијерна концерта на Нишким музичким свечаностима 
- 16 педагошких концерата 
- 1  хуманитарни концерт за Милену Симић - у организацији Нишког симфонијског оркестра 

(средства са концерта упућена су за Милену Симић) 
- 1  концерт по позиву у Крагујевцу 
- 1  концерт на позив Културног центра „Надежда“ из Софије поводом обележавања 9. маја 

дана Европе у Софији  
- 1  концерт у музичко сценском програму „Српска Одисеја“ поводом обележавања 100 година 

од победе српске војске у  I светском рату 
 

Укупан број посетилаца на концертима Нишког симфонијског оркестра у 2018. години  је преко 17.450 
посетилаца. 
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ПРЕМИЈЕРНИ КОНЦЕРТИ 
Реализовани су следећи концерти: 
 
 
25. јануар 2018. 

Млади таленти са НСО 

Солиста: Кристијан Вучковић (клавир) 

Диригент: Милена Ињац 

Програм: С. Рахмањинов – Клавирски концерт бр. 2, ц- мол  

Ф. Менделсон – Симфонија бр. 4 

 

22. фебруар 2018. 

Солиста: Стефан Сретић (клавир) 

Диригент: Милена Ињац 

Програм: В. А. Моцарт – Клавирски концерт бр. 20, д- мол,  

В. А. Моцарт – Симфонија бр. 40 

 

8. март 2018. 

Дамама на дар 

Солисти: Јадранка Јовановић (мецосопран) и Стефан Ђоковић (тенор) 

Диригент: Милена Ињац 

Програм: Вече Вердија  

 

29. март 2018. 

Јубилеји познатих композитора 

180 година од рођења Жоржа Бизеа 

Солиста: Умит Изногур (виолончело, Турска) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Ж. Бизе - Симфонија бр. 1  

Х. Шенсој – модерне композиције 

 

 



 7 
 

19. април 2018. 

Млади таленти са НСО 

Солиста: Владимир Аћимовић (клавир) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Р. Шуман – Клавирски концерт, а - мол  

Ф. Шуберт – Симфонија бр. 8 („Недовршена“) 

 

26. април 2018. 

Велике симфоније 

Солиста: Саша Мирковић (виола) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: В. А. Моцарт – Симфонија бр. 41, („Јупитер“)  

Б. Барток – Концерт за виолу и оркестар 

 

17. мај 2018. 

Велике симфоније 

Солиста: Јован Богосављевић (виолина) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: П. И. Чајковски – Концерт за виолину и оркестар, Д – дур, П. И. Чајковски – Симфонија бр. 5 

 

24. мај 2018. 

Јубилеји познатих композитора 

160 година од рођења Ђакома Пучинија 

Солисти: Бојко Цветанов (тенор, Бугарска) и Цветелина Малђанска (сопран, Бугарска) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Арије Ђ. Пучинија 
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7. јуни 2018. 

Велике симфоније 

Солисти: Сања Јовић Ђорђевић (виолина) и Милош Мијатовић (кларинет) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Г. Малер – Симфонија бр. 1, („Титан“) Н. Р. Корсаков – Концертна фантазија за виолину и 
оркестар, А. Гргин – Концерт за кларинет и оркестар, Б. Милошевић – Хамеум свита 

 

21. јун 2018. 

Дан музике 

Велика рок симфонија 

Диригент и аранжер: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм:  Аба, Лед Цепелин, Квин, Пинк Флојд... 

 

6. септембар 2018. 

Јубилеји познатих композитора 

120 година од рођења Џорџа Гершвина 

Солисти: Бојан Младеновић (клавир) и Димитар Бакардјиев (саксофон, Бугарска) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Џ. Гершвин – Рапсодија у плавом, Американац у Паризу, Летње Време 

 

20. септембар 2018. 

Велике симфоније 

Солиста: Сенка Симоновић (клавир) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Ф. Менделсон – Увертира „Хибриди“ 

Ф. Менделсон – Симфонија бр. 3 („Шкотска“) В. А. Моцарт – Концерт за кларинет и оркестар, А - дур 
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28. септембар 2018. 

Солисти Нишког симфонијског оркестра 

Солисти: Станислава Алођозовска (виолина) и Владан Вељковић (виола) 

Диригент: Милена Ињац 

Програм: Ј. К. Бах, Е. Лало 

 

11. октобар 2018. 

Солиста: Христос Гримпас (виолончело, Грчка) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: К. Сен Санс – Концерт за виолончело и оркестар, а – мол, М. Мусоргски – Слике са изложбе 

 

26. октобар 2018. 

Свечано отварање Нишких музичких свечаности 

Солиста: Марио Хосен – виолина (Бугарска) 

Диригнет: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Л.В. Бетовен, Николо Паганини, П. Маскањи, Ђ. Росини 

 

07.новембар.2018. 

Свечано затварање Нишких музичких свечаности 

Солиста: Фатима Алиева – клавир (Русија) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: С. Рахмањинов, П.И. Чајковски 

 

22. новембар 2018. 

Велике симфоније 

Солиста: Пер Енфло (клавир, Шведска) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Б. Сметана – Влтава,  Ф. Шопен – Концерт за клавир и оркестар, е – мол, А. Дворжак – 
Симфонија бр. 8 
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6. децембар 2018. 

Солисти: Стеван Спалевић (клавир) и Никола Пековић (хармоника) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Ј. Брамс – Концерт за клавир и оркестар бр. 2, Д - дур  С. Гујбадулина – Концерт за хармонику, 
перкусије и оркестар 

 

 

21. децембар 2018. 

Новогодишњи гала концерт 

„Јохан Штраус гала концерт“ 

Солисти: Александра Ристић (мецосопран), Катарина Симоновић Иванковић (сопран), Саша Арсенков 
(тенор), Марко Милисављевић (бас) 

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска) 

Програм: Ј. Штраус – Увертире, оперске арије и валцери 

 
 
У 2018.години одржано је 16 педагошких концерата : 
 
 
28.фебруар    ОШ „Бубањски хероји“ из Ниша  
28.фебруар   ОШ „Радоје Домановић“ из Ниша  
01.март   ОШ „Радоје Домановић“ из Ниша 
14.март    ОШ „Краљ Петар I“ из Ниша 
14.март    ОШ „Коле Рашић“ из Ниша 
15.март    ОШ „Свети Сава“ из Ниша 
15.март    ОШ „Свети Сава“ из Ниша 
20.март    ОШ „Краљ Петар I“ из Ниша  
21.март    ОШ „Ратко Вукичевић“ из Ниша 
21.март    ОШ „Ратко Вукичевић“ из Ниша 
22.март   ОШ „Цар Константин“ из Ниша  
23.март   ОШ „Краљ Петар I“ из Ниша  
23.март    ОШ „Његош“ из Ниша  
12.април    ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ниша 
30.април     ОШ „Десанка Максимовић“ из Чокота  
30.април     ОШ „Десанка Максимовић“ из Чокота  
 
 
На овим концертима изведена су дела према наставном Плану и Програму рада школе и узраста ученика. 
Концертима је дириговало Мирослав Иванковић из Ниша. 
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VI  ИЗВЕШТАЈ  О  ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ   
 
 
 
Извештај о финансијском пословању 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-испр.,108/2013,142/2014,68/2015-р.закон,103/2015, 
99/2016, 113/2017 и 95/2018 ), 

- 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.16/2016,49/2016,107/2016,46/2017 и 114/2017 ) 
- Правилник о начину припреме , састављања и подношења завршних рачуна  корисника буџетских 

средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 
фондова  ( *Сл.гласник РС * бр.18/2015 ) 

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације 
( * Сл.лист СРЈ * бр.17/97 и 24/2000 ) 

 
 

Приликом састављања финансијског извештаја за 2018.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 _________________________________________________       63.514.809,76               
– Приходи од продаје добара и услуга __________________________________         1.383.799,92    
                                 
                                                                                                           Укупни приходи:    64.898.609,68         
 
Структуру прихода од продаје добара и услуга сачињавају: 
 
– Приходи од накнада за извршене услуге_______________________________         1.053.049,92   
– Остали сопствени приходи ( закуп  )__________________________________            330.750,00 
 
Структуру прихода од накнада за извршене услуге чине: 
 

- приходи од премијерних  концерата______________________________           475.200,00 
- приходи од концерта на гостовању_______________________________           230.000,00 
- приходи од педагошких концерата_______________________________           213.450,00 
-    приходи од концерата на Нимус-у________________________________           114.400,00 
- приходи од закупа инструмената________________________________              19.999,92 
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II ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ  

 
РАСХОДИ  ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ 

 
 
Рачун 4110 –  Плате и додаци запослених                                                       38.845.255,29         
 
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. 
 
 
 
 
Рачун 4120 – Социјални доприноси на терет послодавца                              7.012.131,97           
 
Социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца обухватају три 
врсте расхода и то: 
– Допринос за ПИО___________________________________________            4.700.870,54 
– Допринос за здравствено осигурање___________________________             2.017.457,22 
– Допринос за осигурање од незапослености_____________________                 293.804,21 
 
Рачун 4130 – Накнаде у натури                                                                           1.174.805,39             
 
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 1.120.805,39 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 2018.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 1.980,00 
дин. месечно није довољан за покриће њихове накнаде за превоз која је у 2018.год. за C зону износила 
9.210,00 дин. 
Износ од 257.525,39 динара 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 15.година поводом 
Новогодишњих празника.  
 
Рачун 4140 – Социјална давања запосленима                                                    10.000,00            
 
Социјална давања запосленима обухватају исплату накнаде за помоћ у случају смрти члана уже породице. 
 
Рачун 4160 –Награде,бонуси и остали посебни расходи                              1.488.164,00           
 
–Јубиларне награде  и остали посебни расходи______________________     1.488.164,00 
 
Исплаћене су јубиларне награде за 8 запослених у 2018.години.  
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КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА  И РОБА 
 
Рачун – 4210 – Стални трошкови                                                                         1.540.690,46        
 
Структуру сталних трошкова чине: 
 
1. Трошкови платног промета и банкарских услуга___________________            119.293,38 
 
2. Енергетске услуге_____________________________________________         1.046.758,82 
 
Структуру енергетских услуга чине услуге за електричну енергију у износу од 219.548,26 дин. као и 
услуге централног грејања у износу од  827.210,56 динара.  
 
3. Комуналне услуге_____________________________________________           144.626,07 
 
 
Комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације у износу од 43.808,67 динара, услуге 
дератизације 5.000,00 динара, услуге заштите имовине у износу од 36.000,00 динара, услуге одвоза отпада 
у износу од 49.306,40 динара и накнаду за заштиту животне средине у износу од 10.511,00 динара. 
 
4.Услуге комуникација__________________________________________              73.931,61 
 
 
Услуге комуникација односе се на: 
– Телефонске услуге_________________________________________________    27.670,61 
– Интернет и слично_________________________________________________    44.536,00 
– Пошта___________________________________________________________       1.725,00 
 
5. Трошкови осигурања имовине и запослених __________________________  156.080,58 
 
Рачун – 4220 – Трошкови службених путовања                                                  224.650,31 
 
– Трошкови дневница на службеном путу у земљи_______________________    89.817,00 
– Накнада за употребу сопственог аутомобила___________________________   10.907,00 
– Остали трошкови за службени пут у земљи____________________________     1.600,00 
– Трошкови дневница на службеном путу у иностранство_________________    53.626,65 
– Трошкови превоза  на службеном путу у иностранство__________________    52.990,00 
– Остали трошкови  на службеном путу у иностранство___________________   15.709,66 
 
Рачун – 4230 – Услуге по уговору                                                                        2.563.789,64          
 
Структуру услуга по уговору чине: 
1. Компјутерске услуге_______________________________________________    29.200,00 
2. Услуге информисања______________________________________________   735.841,00  
 
Услуге информисања обухватају: 
– Остале услуге штампања__________________________________________        42.693,60   
– Услуге информисања јавности_______________________________________   480.524,40 
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– Услуге рекламе и пропаганде________________________________________  100.860,00 
– Остале услуге рекламе и пропаганде__________________________________    62.000,00 
– Медијске услуге радија и телевизије__________________________________    38.000,00 
– Остале медијске услуге_____________________________________________    11.760,00 
 
3. Стручне услуге___________________________________________________   255.456,00 
4. Услуге за домаћинство и угоститељство______________________________   258.063,00 
5. Репрезентација ___________________________________________________   129.942,60 
6. Остале опште услуге______________________________________________ 1.155.287,04 
 
Рачун – 4240  – Специјализоване услуге                                                            6.303.723,09           
 
Специјализоване услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице по основу уговора о 
ауторском хонорару.  
 
– Услуге образовања,културе и спорта_______________________________    4.838.558,09 
Овим исплатама обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригенте,солисте и 
ангажоване испомажуће музичаре за програмску делатност. Средства пренета из буџета Града Ниша 
износе 4.639.869,00 динара, из сопствених средстава исплаћено је 198.689,09 динара.  
 
–Остале специјализоване услуге______________________________________  1.465.165,00 
Овим исплатама обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригенте,солисте и 
испомажуће музичаре ангажоване на Нишким музичким свечаностима – НИМУС.Средства пренета из 
буџета Града Ниша износе 1.435.000,00 динара, из сопствених средстава исплаћено је 30.165,00 динара 
 
Рачун – 4250 – Текуће поправке и одржавање зграда и опреме                        179.800,00             
 
Расходи текућих поправки и одржавања обухватају трошкове текућег одржавања 
зграда и трошкове текућег одржавања опреме. 
– Текуће поправке и одржавање зграда_________________________________     80.000,00 
– Текуће поправке и одржавање опреме________________________________      99.800,00 
Рачун – 4260 – Материјал                                                                                         744.549,20           
  
– Канцеларијски материјал______________________________________               78.676,00 
– Цвеће и зеленило_____________________________________________                1.800,00 
– Стручна литература за редовне потребе  запослених_______________               57.090,00 
– Материјали за културу ________________ _______________________             499.139,50 
– Хемијска средства за чишћење_________________________________               33.417,80 
– Остали мат.за одржавање хигијене______________________________               34.425,90 
– Потрошни материјал _________________________________________               40.000,00 
 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 
 

Рачун – 4440 – Пратећи трошкови задуживања                                                   38.375,54 
 
–Казне за кашњење____________________________________________               38.375,54 
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ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
 

Рачун - 4650 – Остале тек. донације, дотације и трансфери                        3.760.554,32  
 
Средства су планирана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату  
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
    

 
ОСТАЛИ   РАСХОДИ 

 
Рачун – 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама                      3.432,00  
 
Уплаћена су средства на име „Дечије недеље“.          
 
Рачун – 4820 – Порези, обавезне таксе и казне                                                  13.550,00           
– Остали порези ______________________________________________            11.400,00 
– Судске таксе ________________________________________________            2.150,00 
 
Рачун – 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова                          115.181,20       
 
                                                                                 Укупни расходи:               64.018.652,45    
 
 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

Рачун – 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката                              478.908,15 
 
Рачун – 5120 – Машине и опрема                                                                      317.034,02 
 
– Административна опрема___________________________________             212.034,02 
– Опрема за културу_________________________________________             105.000,00 
 
 

УТВРЂИВАЊЕ   РЕЗУЛТАТА  ПОСЛОВАЊА 
                                УКУПНИ ПРИХОДИ                                                        64.898.609,68 
                                УКУПНИ РАСХОДИ                                                        64.018.652,45 
               ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                   795.942,17 
    ВИШАК  ПРИХОДА И ПРИМАЊА – БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ             84.015,06                                                                  
                     
 
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћен је за покриће издатака за 
нефинансијску имовину ( набавку административне опреме и опреме за културу ) текуће године у износу 
од 184.000,00 динара тако да вишак прихода и примања – суфицит за пренос у наредну годину износи 
268.015,06 динара.     
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Структура остварених расхода по изворима финансирања 

 
Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе 

 
      

Бр. 
поз. 

                               
Конто 

                                                                          
Опис 

               
Остварени 

расходи  

             
Средства 

буџета града 
Ниша 

                 
Средства из 

осталих 
извора 

    
205 

         
4110 

                                     
Плате,додаци и накнаде запослених 

          
38.845.255 

           
38.757.997 

            
87.258 

 4111 Плате и додаци запослених 38.845.255 38.757.997 87.258 
206 4120 Соц.доприноси на терет послодавца 7.012.132          6.996.512 15.620 

 4121 Допринос за ПИО 4.700.871 4.690.399 10.472 
 4122 Допринос за здравство 2.017.457 2.012.963 4.494 
 4123 Допринос за незапосленост 293.804 293.150 654 

207 4130 Накнаде у натури 1.174.805            863.280 311.525 
 4131 Накнаде у натури 1.174.805            863.280 311.525 

208 4140 Социјална давања запосленима 10.000          10.000 
 4143 Отпремнине и помоћи 10.000          10.000 

210 4160 Накнаде зап.и остали пос.расх. 1.488.164 1.488.164  
 4161 Накнаде зап.и остали пос.расх. 1.488.164 1.488.164  

211 4210 Стални трошкови 1.520.691 1.492.792 27.899 
 4211 Платни промет 99.293 76.534 22.759 
 4212 Енергетске услуге 1.046.759 1.046.759  
 4213 Комуналне услуге 144.626 144.626  
 4214 Услуге комуникација 73.932 70.647 3.285 
 4215 Трошкови осигурања 156.081 154.226 1.855 

212 4220 Трошкови путовања 2.303      2.303 
 4221 Трошкови службених путовања у земљи 2.303  2.303 

213 4230 Услуге по уговору 185.815 151.145 34.670 
 4232 Компјутерске услуге 29.200 29.200  
 4234 Услуге информисања    
 4235 Стручне услуге    
 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 9.365  9.365 
 4237 Репрезентација 21.880 9.745 12.135 
 4239 Остале опште услуге 125.370 112.200 13.170 

215 4250 Текуће поправке и одржавање 179.800 179.800  
 4251 Одржавање зграда 80.000 80.000  
 4252 Одржавање опреме 99.800 99.800  

216 4260 Материјал 245.410 241.860 3.550 
 4261 Административни материјал 80.476 78.176 2.300 
 4263 Материјали за образ.и усавр.запослених 57.090 57.090  
 4268 Матер.за одржавање хигијене и угостит. 67.844 66.594 1.250 
 4269 Материјали за посебне намене 40.000 40.000  

218 4440 Пратећи трошкови задуживања 38.376  38.376 
 4442 Казне за кашњење 38.376  38.376 

219 4650 Остале дотације и трансфери 3.760.554         3.760.554  
 4651 Остале дотације и трансфери 3.760.554         3.760.554  

220 4810 Дотације невладиним организацијама 3.432  3.432 
 4819 Дотације осталим непроф.институцијама 3.432  3.432 
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221 4820 Порези,обавезне таксе и казне 13.550       13.550 

 4821 Остали порези 11.400       11.400 
 4822 Судске таксе 2.150  2.150 

222 4830 Новчане казне и пенали по реш.судова 115.181  115.181 
 4831 Новчане казне и пенали по реш.судова 115.181  115.181 

223 5110 Зграде и грађевински објекти 478.908 478.908  
 5113 Капитално одржавање зграда и објеката 478.908 478.908  

224 5120 Машине и опрема 317.034 125.244 191.790 
 5122 Административна опрема 212.034 125.244 86.790 
 5126 Опрема за културу 105.000  105.000 
  Програмска активност 1201 – 0001: 55.391.411 54.536.257 855.154 

 
Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 
 

     
Бр. 
поз. 

              
Конто 

                                                                             
Опис 

               
Остварени 

расходи  

             
Средства 

буџета Града 
Ниша 

                 
Средства из 

осталих 
извора 

227 4210 Стални трошкови 20.000  20.000 
 4211 Платни промет 20.000  20.000 

228 4220 Трошкови путовања 222.347 118.945 103.402 
 4221 Трошкови службених путовања у земљи 100.021  100.021 
 4222 Трош.служ. путовања у иностранство  122.326 118.945 3.381 

229 4230 Услуге по уговору 2.377.974 2.285.599 92.375 
 4234 Услуге информисања 735.841 735.821 20 
 4235 Стручне услуге 255.456 245.456 10.000 
 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 248.698 208.328 40.370 
 4237 Репрезентација 108.062 69.497 38.565 
 4239 Остале опште услуге 1.029.917 1.026.497 3.420 

230 4240 Специјализоване услуге 6.303.723 6.074.869 228.854 
 4242 Услуге у култури 4.838.558 4.639.869 198.689 
 4249 Остале специјализоване услуге 1.465.165 1.435.000 30.165 

231 4260 Материјал 499.140 499.140  
 4266 Материјал за културу 499.140 499.140  
  Програмска активност 1201 – 0002: 9.423.184 8.978.553 444.631 

 
Извори финансирања: 
01 Приходи из буџета                                                                                     63.514.810          63.514.810 
04 Приходи из осталих извора                                                                         1.299.785                                      1.299.785 
Укупна средства из свих извора:                                                               64.814.595          63.514.810          1.299.785 
 
 
Програмска активност 1201- 0001: Функционисање локалних установа културе  
Програмска активност Нишког симфонијског оркестра усмерена је на премијерно извођење  
најзначајнијих дела музичке литературе ради формирања музичког укуса слушалаца и подстицања 
едукативног развоја шире јавности.  
 
Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
Програмска активност Нишког симфонијског оркестра односи се на  Нишке музичке свечаности – Нимус, 
фестивал класичне музике који се традиционално одржава у Нишу  обухвата наступе домаћих и страних 
симфонијских и камерних оркестара, као и наступе инструменталних солиста и оперских певача. 
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Укупно остварени сопствени приходи Нишког симфонијског оркестра износе  1.383.799,92 динара, 
остварени расходи покривени из сопствених прихода износе 1.299.784,86 динара, разлика представља 
остварени вишак прихода – буџетски суфицит у износу од  84.015,06 динара.  
 

Преглед извршења буџета за 2018.год. 
 

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе 
 

Бр. 
поз. 

              
Конто 

                                                          
Опис 

                
Планирана 
буџетска 
средства  

             
Пренета 
буџетска 
средства 

                         
% реализ. 

205  411  Плате,додаци и накнаде запослених        38.758.000      38.757.997           100,00 
206 412 Соц.доприноси на терет послодавца 7.000.000 6.996.512 99,96 
207 413 Накнаде у натури 1.000.000 863.280 86,33 

 208 414 Социјална давања запосленима 250.000  0,00 
210 416 Накнаде зап.и остали посл. расходи 1.600.000 1.488.164 93,02 
211 421 Стални трошкови 2.090.000 1.492.792 71,43 
212 422 Трошкови путовања 20.000  0,00 
213 423 Услуге по уговору 350.000 151.145 43,19 
215 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 179.800 44,95 
216 426 Материјал 292.000 241.860 82,83 
219 465 Остале дотације и трансфери 4.154.000 3.760.554 90,53 
221 482 Порези,таксе и казне 40.000  0,00 
223 511 Зграде и грађевински објекти 480.000 478.908 99,78 
224 512 Машине и опрема 225.000 125.244 55,67 

                                                                     
Програмска активност 1201 – 0001: 

                    
56.659.000 

               
54.536.257 

                   
96,26 

 
 
 

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 

Бр. 
поз. 

              
Конто 

                                                                  
Опис 

                
Планирана 
буџетска 
средства  

             
Пренета 
буџетска 
средства 

                    
% реализ. 

227 421 Стални трошкови 70.000  0,00 
228 422 Трошкови путовања 148.000 118.945 80,37 
229 423 Услуге по уговору 2.434.000 2.285.599 93,91 
 230     424 Специјализоване услуге            6.080.000        6.074.869            99,92 
231 426 Материјал 525.000 499.140 95,08 
233 483 Новчане казне и пенали по реш. суд. 8.000  0,00 

                                                                   
Програмска активност 1201 – 0002: 

              
9.265.000 

         
8.978.553 

              
96,91 

 
Преглед извршења буџета према програмским активностима: 
Програмска активност 1201 – 0001:                                                              56.659.000          54.536.257                96,26 
Програмска активност 1201 – 0002:                                                                9.265.000            8.978.553                 96,91 
Укупно:                                                                                                            65.924.000          63.514.810                96,35 
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