
 
 

 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси 
                         
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Позоришта лутака 
Ниш за 2010. годину 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Позоришта лутака Ниш за 
2010. 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 Љиљана Костадиновић, директор Позориштa лутака Ниш и 
Вукосав Митић, председник Управног одбора Позориштa лутака Ниш.. 
 
 
Број: 210-23/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ___________ 2011. године, 
донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Позоришта лутака Ниш за 2010. годину, 
број 49/11-03 од 13.01.2011. године, који је усвојeн Одлуком Управног одбора 
Установе, брoj 83-3/11-03, на седници одржаној 21.01.2011. године. 
 
 
 II Решење доставити: Позоришту лутака Ниш, Управи за образовање, 
културу, омладину и спорт 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 
 
 
  На основу  члана 15 Одлуке о оснивању Позоришта лутака  Ниш 
(„Службени лист Града Ниша“, број 2/2011-пречишћен текст), Управни одбор 
Установе  на седници одржаној 21.01.2011. године усвојио је Извештај о раду  
Позоришта лутака за 2010. годину, број 49/11-03 од 13.1.2011. године и у 
складу са чланом 8 поменуте Одлуке,  доставио га Оснивачу. 
 Пословни резултати Установе остварени током 2010. године су, у највећој 
мери, пратили усвојени Програм рада. Од 5 планираних, Позориште лутака је 
реализовало 4 премијерне представе а  на репертоару у 2010.години било је још 
12 представа. Одлуком о ребалансу буџета за 2010.годину смањења су 
средстава планирана за реализацију програма, тако да Установа није успела у 
потпуности да реализује планирани програм.   
 Имајући у виду да је Извештај о раду Позоришта лутака у Нишу са 
прегледом прихода и расхода за 2010. годину сачињен у складу са законом и 
прописима Града, као и циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, 
Управа за образовање, културу, омладину и спорт   предлаже доношење 
Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
           Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 
 
 
                 НАЧЕЛНИК 
 
                                                          Ненад  Гашевић 
 
 
 
 
 



Позориште лутака Ниш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ 

ЗА 2010.ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Јануар 2011.године 
 
Позориште лутака Ниш 
Број  49/11-03 
Датум: 13.01.2011. године 
 
 



 
На основу чланa 21 Статута Позоришта лутака Ниш,  директор Позоришта подноси 

 
 
 
                    ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
            ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ 
                      ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
  
   
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ И РЕПЕРТОАР 
 
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ 
  

Програмом рада за 2010.годину, утврђена је реализација следећих премијерних 
представа:                                                                                                                                                                  
 
  1."Кнежеви снови", режија Александар Кањевац   
  2."Птице", режија Биљана Вујовић  
  3.“Хајдук у Београду“, режија Милан Мађарев  
  4.“Град са зечијим ушима“,  режија Ферид Карајица 
  7. Новогодишња представа     
 

У складу са напред усвојеним Планом и програмом рада Позоришта лутака Ниш за 
2010.годину реализоване су следеће премијерне представе: 
 

1. „Кнежеви снови“,   режија Александар Кањевац 
            Премијерно извођење 04.02.2010.године 
  
       Финансирање: 
       Представа је реализована без финансијских улагања,  ангажовањем  запослених у 
Позоришту, сценогафијом и костимима из фундуса Позоришта. 
   
2. „Птице“, режија Биљана Вујовић 
            Премијерно извођење  16.09.2010.године 
 
 Утрошена средства: 1.316.555,00 динара и то: 
       - 1.301.012,00 динара из буџета  
       -      15.543,00 динара сопствена средства 
 

 3.“Хајдук у Београду“, режија Милан Мађарев  
            Премијерно извођење 28.10.2010.године 
 
      
     Утрошена средства: 612.840,00 динара и то: 
      - 577.415,00 динара из буџета   
      -   35.425,00 динара сопствена средства 
    
            4.Ногодишња представа „ Била једном једна зима“, у режији  Наташе Ристић 
   Премијерно извођење 21.12.2010.године 
 



 Представа је реализована сопственим средствима у износу од 167.164,00 динара. 
 
 
      
 Четврти пројекат утврђен Планом и програмом рада за 2010.годину,“Град са зечијим 
ушима“, који је требало да режира Ферид Карајица, није реализован због недостатка 
финансијских стедстава из буџета Града.  
 

   Укупно  утрошена средства за премијерни програм: 
         
       - из буџета Града        1.878.427,00 динара 
       - сопствена средства     218.132,00 динара 
 
                               Укупно 2.096.559, динара 
 

Позориште је у 2010.години, остварило приход од 4.714.015,00 динара 
 
 

      РЕПРИЗНЕ ПРЕДСТАВЕ 
  

   Током 2010.године на репертоару су биле следеће репризне представе: 
 - Цар Жабац 
 - Косић Босић 
 - Царев заточник 
 - Три прасета 
 - Могли 
 - Мала принцеза 
 - Чаробњак из Оза 
 - Црвенкапа на зрну грашка 
 - Прича о води 
 - Балада о труби 
 - Радознало слонче 
 - Ружно паче 
 - Кнежеви снови 
 - Птице 
 - Хајдук у Београду 
 - Била једном једна зима 
 

 Репризне представе игране су: 
 -  за децу предшколских и школских установа Града Ниша  
 - у хуманитарне сврхе (Велико срце, за хранитељске породице,за Удружење за церебралну 
парализу и Удружење дистрофичара) 
 - на фестивалима 
 - на гостовањима 
 - у склопу новогодишњег програма 
 
   
 
   
   Број одиграних представа у 2010.години: 231    
   Број гледалаца у 2010 години: 33452 
 
             



 
ФЕСТИВАЛИ  

 
 Позориште је наступило на следећим фестивалима: 
 
- 12.јануара 2010.године у Крушевцу ,на фестивалу „Крушка“, са представом „Могли“ 
     - 05.маја 2010. године у Трговишту-Бугарска на међународном фестивалу „Чаробна 
завеса“   са представом „Радознало слонче“ 
- 10. и 11. мај 2010. године у Крагујевцу на фестивалима „Златна искра“ и „Сусрети 
професионалних позоришта лутака Србије“. 
- 26. маја  у Зајечару са  представом „Ружно паче“ ,  Дечији фествал  
   
Награде: за естетику и визуелност, за глумачки ансамбл, за музичку форму и  
интерпретацију 
 
- 10 и 11. маја 2010.године у Крагујевцу са представом „Могли“на фестивалима: 
међународни фестивал “Златна искра“ и  „ Сусрети професионалних позоришта лутака 
Србије“ 
 
Награде: за ансамбл представе и  „Милена Саџак“ за најбољег младог глумца 
 
 
ГОСТОВАЊА 
 
- 14.априла 2010.године у Зубином Потоку са опредставом „Косић Босић“ 
- 13.маја 2010.године у Гораждевцу и Косовској Митровици са представом „Косић Босић“ 
- 04.јуна 2010. године у Нишкој Бањи са представом „Прича о води“ поводом градске славе 
„Свети цар Константин и царица Јелена“ 
- 23.децембра 2010. године у Куршумлији са представом „Црвенкапа на зрну грашка“. 
 
У оквиру Протокола о сарадњи и размени представа са професионалним позориштима   
лутака Србије реализована су следећа гостовања: 
   
  Позоришта која су гостовала у Позоришту лутака у Нишу: 
  - 01. и 02. новембра, Дечије позориште Крагујевац са 5 представа „Краљевић Марко“, 
 - 12.новембра, Позориште младих Нови Сад  са 3 представе „Мачак у чизмама“,  
 - 24.новембра, Позориште лутака „Пинокио“ из Земуна, са 3  представе „Тужни псић“  
 

       Гостовања Позоришта лутака Ниш: 
             - 13. и 14 октобра у Крагујевцу са 5 представа „Мала принцеза“,  
 - 29. и 30. новембра у Суботици са 3 представе „Могли“, 
 - 01.децембра у Зрењанину, са 3 представе„Могли“ , 
 - 02.децембра у Новом Саду, са 3 представе „Могли“, 
 - 03. децембра у Земуну са 2 представе „Косић Босић“, 
 
 
Утрошена средства за фестивале и трошкове путовања у земљи и иностранству: 
            - 324.636,00 динара буџетска средства 
            - 624.572,00 динара сопствена средства 
Укупно: 949.208,00 динара  
 
Позоришна слава  
 



Дана 26.11.2010. године, обележена је позоришна слава Свети Јован Златоусти, којом 
приликом су запосленима у Позоришту додељене две награде: једна за уметничко 
достигнуће и једна за  радни допринос. 
 
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 
 
У оквиру сталне сарадње коју имамо са већином  удружења и невладиних организација, које 
се баве децом са посебним потребама, њихови чланови са пратиоцима су били и ове године 
наша стална и верна публика на  слободним представама које се играју четвртком и недељом. 
Наиме, они у континуитету добијају одређени број бесплатних улазница и прате заједно са 
осталом децом све наше представе. Посебна акција у сарадњи са овим организацијама је 
реализована поводом Дана позоришта, када су они били наши посебни гости и када смо 
организовали поклон представу за њих, уз присуство медија и уз подршку нашег спонзора 
„Нестле“, поделили им слаткише. 
            Посебну сарадњу смо имали са домом „Душко Радовић“, Дечијом установом „Мара“ 
и удружењима:  
 
-Удржење грађана "Велико срце“ 
-Удружење дистрофичара Ниш 
-Удружење за церебралну парализу 
-Удружење самохраних мајки 

     - Удружење ромкиња „Освит“ 
 
 
САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА  
 
У 2010-ој години Позориште је развило, наставило и остварило сарадњу са већином 
културних установа у Граду, Народним позориштем, Студентским културним центром, 
Галеријом савремене ликовне уметности, Градском општином Медијана, Компанијом Дунав 
осигурање а.д.о., Француским културним центром у Нишу, невладиним организацијама које 
се баве децом, Одбором за људска права, Уметничком школом из Ниша, са којом смо заједно 
конкурисали за средства Европске уније у једном пројекту, Музичком школом у Нишу, 
невладином организацијом дечјег позоришта „Талија Наисус“ ТВ ПИНК КИДС-Београд,  
свим медијским установама у Граду, Посластичаром Липа, Угоститељском школом 
,предузећем Горица и др.Посебно наглашавамо сарадњу са Покрајинским центром за 
културу из Приштине, са којима смо извели неколико акција, односно, гостивања/ Зубин 
Поток, Гораждевац , Косовска Митровица, Куршумлија/ 
 
Сарадња са Клиником за дечије интерне болести 
 
У априлу месецу, а поводом Ускршњих празника, успоставили смо сталну сарадњу са 
Клиником за дечије интерне болести и до краја 2010. године смо их посетили више пута. 
Том приликом наши глумци су поред представа, у костимима, посетили и оне најболесније 
малишане на интезивној нези. Болесној деци смо као поклоне, захваљујући нашим 
спонзорима (Нестле и Оки-Пром) даривали слаткише и воће. 
Ове посете су увек биле медијски добро испраћене. 
 
       Сарадња са школама са сеоског подручја  
 
Ова сарадња је константна, али смо се ове године   потрудили да деца са сеиоских подручја 
долазе у Позориште и  доживе на прави начин представу. Тако смо угостили децу из 
основних школа из Чокота, Доњег и Горњег Међурова, Лалинца, Новог села, Каменице, Паси 
Пољане,Сићева и Габровца.  



 
           Сарадња са вртићима 
 
Настављена је сарадња са Установом „Пчелица“ и другим приватним вртићима у граду.Том 
приликом играли смо представе у обдаништима у Нишу: “Маслачак“, „ Лептирић“, 
„Цврчак“, „Бубамара“, „ Звончић“,“ Бисер“, “Бајка“ и  „ Петар Пан“ у Нишкој Бањи са 
представама „Црвенкапа на зрну грашка“, „Прича о води“ и „Косић Босић“.  
 

     Сарадња са медијима 
 
У овој години се посебно радило на развијању сарадње са локалним, регионалним и 
националним електронским медијима и повећању видљивости наше куће. 
Поред уобичајене сталне дистибуције информација и саопштења за штампу, повећан је број 
гостовања у емисијама и „живим програмима“, у којима смо промовисали наше активности, 
премијерне представе и репризне представе на нашем сталном репертоару, анимирали 
публику и сл.Успостављена је и стална сарадња са уредницима и водитељима јутарњих 
програма на нашим локалним телевизијама, који су највљивали актуелне представе и 
активности у Позоришту. 
Успостављена је сарадња и потисан Уговор са Телевизијом Коперникус, која нам је у овој 
години снимила на квалитетан и професионалан начин премијерне представе и пратила све 
активности у нашем позоришту. 
Поводом свих већих гостовања, добијених награда на фестивалима и премијерних представа, 
организоване су и добро припремљене и испраћене Конференције за штампу. 
 
Ђацима првацима на поклон  
 
Поводом почетка нове школске године и првог дана у школи за ђаке прваке, организовали 
смо у сарадњи са Општином Медијана, бесплатну представу „Косић Босић“ у парку Св.Саве,  
на коју су били позвани сви ђаци прваци из  Града.  
 

      НОЋ МУЗЕЈА 
 
Ове године, на иницијативу Општине Медијана, укључене су биле све установе културе да 
својим програмом учествују у већ традиционалној „Ноћи музеја“. Тако се и наше Позориште, 
по први пут укључило, и то веома успешно, посебно изабраним програмом. На платоу 
испред Позоришта је изведена бесплатна представа „Косић Босић“,  а у холу Позоришта је 
организована поставка костима из представе „Чегарски бој“ уз видео пројекцију са 
клиповима из представе. Програм је током вечери био веома посећен и изазвао је веома 
позитивне коментаре. 
 
 
 
            
     ИЗДАВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ ДВОРАНЕ 

 
    Позоришна дворана  је била уступана на коришћење по основу пословне сарадње, за 
хуманитарне манифестације и по основу закупа следећим корисницима: Фонду „АДРА“-
Београд (9х), ГО Медијана (4х), гимназији „Бора Станковић“-Ниш (1х),  гимназији „Стеван 
Сремац“-Ниш (1х), ОШ  Бубањски хероји- Ниш (1х), ОШ „Стефан Немања-Ниш (1х), школи 
за таленте УМС- Београд (2х), Удружењу васпитача предшколских и школских установа – 
Ниш (1х), Удружењу за креативност младих-Ниш (1х), Студентском културном центру- Ниш 
(1х),  Академији уметности - Нови Пазар (1х),  Установи „Пчелица - Ниш (2х)., компанији  



Беотон- Београд (1х), Удружењу Балкан (2х), Кредит Агрикол банци Србије - Нови Сад (1х), 
Казнено поправном заводу – Ниш (1х), Дечијем  центру Ниш (1х), „Старс“ телевизији – 
Краљево (1х), Друштву за заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине (1х). 
 
 
           КАПИТАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА 
 
ОПРЕМА 
 
У складу са Планом и програмом рада и Планом јавних набавки, набављена је следећа 
опрема: 
 
- 1 ласерски штампач 
- 1 усисивач 
- 1 штампач 
 Наведена опрема је набвљена из сопствених средстава у износу од  51.332,00 динара. 
 
 

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ 
  
У 2010. години извршено је следеће одржавање зграде и опреме: 
 
- одржавање и куповина нове рачунарске опреме 
- контрола ПП апарата 
      - одржавање возила 
- одржавање електричних инсталација 
- одржавање водовода и канализације 
- урамљивање плаката 

- замена портала  
- тестирање исправности цугова и покретних завеса 
 
За одржавање  зграде и опреме утрошена су средства у износу од 398.677,00 динара и то: 
- са буџетског рачуна   329.805,00 динара 
- са сопственог рачуна   68.872.00 динара 

 
 

        
 

     ЗАПОСЛЕНИ 
          
У 2010. години у Позоришту је спроведен  Програма смањења броја запослених у 
Позоришту. Пре реализације овог Програма, закључно са 13 мајем у радном односу је било 
55 запослених, од тога на неодређено време 52, на одређено време 3 запослена. 
   
 Реализацијом Програма смањења броја запослених  (у марту  за 12 , априлу за 1 и мају за 1) , 
10 радних места, остало је упражњено за 14 извршилаца: 
-  3 глумца   
-  1 редитеља 
-  1 шефа технике 
-  1 организатора 
-  1 благајника билета 
-  2 столара 
-  1 декоратера 



-  1 инспицијента- суфлера 
-  1 портира 
-  2 спремачице 
 
Ради несметаног функционисања процеса рада нека од упражњених радних места  решена су 
интерним распоређивањем (шеф технике), упућивањем из других установа (шеф маркетинга 
који обавља и послове организатора), заснивањем радног односа на одређено време (1 
спремачица) и ангажовањем по уговору о ауторском хонорару за радно 
место„глумац“3извршиоца.    
 Смањење броја запослених у Позоришту  је имало за последицу отежану организацију  
око  реализације  програмских активности, с обзиром да су запослени који су се пријавили за 
овај Програм још почетком фебруара  отишли на годишњи одмор. 
 
Закључно са 31.децембром 2010.године, број запослених у Позоришту лутака Ниш  je био 45 
од тога: 
             
- на неодређено време 38 
- на одређено време 7 
 
Радни однос мирује једном запосленом због вршења функције (није исказан у укупан број 
запослених). 
 
Ангажовање глумаца  по уговору 
 
За играње у представама током године било је ангажовано  укупно 8 глумаца.  
 

За ангажовање глумаца исплаћени су ауторски хонорари у бруто износу 684.553,00 
динара и то: 
- 209.730,00 динара из буџета Града 
- 474.823,00 динара из сопствених средстава   
 
 
    
ЗАКЉУЧАК 
 
 С обзиром на тешку финансијску годину у целом друштву и недовољну висину средстава 
намењених нашем позоришту,  задовољни смо урађеним, тим пре што смо успели да 
учинимо помаке у креативном смислу, да обогатимо репертоар и представама које 
комуницирају са ширим аудиторијум / тинејџерски узраст / и нуде висок уметнички ниво. 
Такође, веома упорно смо спроводили своју хуманитарну мисију, отварајући врата за бројне 
хуманитарне организације и децу угрожених категорија, али и одлазећи својој публици „на 
ноге“,  у сеоске средине и на Косово и Метохију. Своје домете показали смо и у размени са 
осталим позоришним кућама Србије, па смо   квалитет наших представа потврдили и у 
Суботици , Новом Саду , Зрењанину , Земуну, Крагујевцу  и   Трговишту у Бугарској. 
 
                   Директор     
                                        Љиљана Костадиновић 
 

              Преглед прихода и расхода Позоришта лутака за 2010 годину 
 
 

Приходи: 



                        
742151 - Приходи од продаје робе и услуга                        3.514.550 
742152 – Приход од зак.неп.у држ.својини                           1.064.448 
745151 -  Остали прих. у корист нивоа општина                                      135.017 
Укупни сопствени приходи                                                                   4.714.015 
771111 -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода                      175.014 
772111 -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода             26.326 
791111 -  Приходи из буџета           48.081.147 
УКУПНИ ПРИХОДИ                                                                            52.996.502 
 
Расходи:      

 
Поз. 

 
Конто 

 
Опис 

Средства 
из  буџета 
за 2010 

Издаци из 
сопствених 
прихода 

2010 

Укупна 
средства 

82 411000 Плате и додаци запослених 25.973.704 1.376.485 27.350.189
 100 Плате и  додаци запослених 25.973.704 1.376.485 27.350.189

83 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.651.288 246.391 4.897.679
 100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.858.333 151.414 3.009.747
 200 Допринос за здравствено осигурање 1.598.068 84.653 1.682.721
 300 Допринос за незапосленост 194.887 10.324 205.211

84 413100 Накнаде у натури 443.950 835 444.785
 413100 - накнаде у натури 443.950 835 444.785

85 414000 Социјална давања запосленима 11.823.478 252.546 12.076.024
 100 - породиљско боловање 0 201.339 201.339
 300 - отпремнине и помоћи 11.823.478 37.274 11.860.752
 400 - помоћ у медиц. лечењу запосл. или члан. пор. 0 13.933 13.933

86 41500 Накнаде за запослене 0 0 0
 100 - превоз 0 0 0

87 41600 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 0 0 0
 100 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 0 0 0

88 421000 Стални трошкови 2.221.723 404.444 2.626.167
 100 - платни промет 126.090 73.871 199.961
 200 - енергетске услуге 1.641.760 0 1.641.760
 300 - комуналне услуге 140.442 114.317 254.759
 400 - услуге комуникација 131.657 157.980 289.637
 500 - трошкови осигурања 181.773 52.474 234.247
 900 - радио и телевизијска претплата 0 5.802 5.802

89 422000 Трошкови путовања 324.636 624.572 949.208
 422100 Трошкови службеног путовања у земљи 197.350 460.599 657.949
 422200 Трошкови службеног путовања у иностранство 127.286 163.973 291.259

90 423000 Услуге по уговору 2.074.852 1.136.459 3.211.311
 200 - компјутерске услуге 0 47.200 47.200
 300 - услуге образ. и усаврш. запослених 0 79.064 79.064
 400 - услуге информисања 1.250 87.370 88.620
 500 - стручне услуге 2.058.044 623.913 2.681.957
 600 - услуге за домаћинство и угоститељство 0 124.396 124.396
 700 - репрезентација 0 126.441 126.441
 900 - остале опште услуге 15.558 48.075 63.633

91 424000 Специјалзоване услуге 0 7.000 7.000
 200 - услуге образовања и културе 0 0 0
 300 - медицинске услуге 0 7.000 7.000



92 425000 Текуће поправке и одржавања 329.805 68.872 398.677
 100 - одржавање зграда 150.000 32.567 182.567
 200 - одржавање опрема 179.805 36.305 216.110

93 426000 Материјал 237.711 205.595 443.306
 100 - административни материјал 40.985 17.590 58.575
 300 - материјал за образовање кадра 0 90.850 90.850
 400 - материјал за саобраћај 30.000 39.109 69.109
 800 - материјал за домаћинство 47.439 989 48.428
 900 - материјал за посeбне намене 119.287 57.057 176.344
 431000 Амортизација некретнина и опреме 159.958 159.958
 100 Амортизација зграде 14.620 14.620
 200 Амортизација опреме 145.338 145.338

96 481000 Донације невладиним организацијама 0 61.990 61.990
 900 - донације осталим непрофитним орг. 0 61.990 61.990

97 482000 Порези, таксе, и казне 0 19.399 19.399
 100 - остали порези 0 18.419 18.419
 200 - обавезне таксе 0 980 980
 300 - новчане казне 0 0 0

98 483000 Новчане казне и пенали по решењима судова 0 45.277 45.277
 483100 Новчане казне и пенали по решењима судова 0 45.277 45.277

99 511000 Зграде и грађ.објекти 0 0 0
 200 - доградња објекта 0 0 0
 300 - капитално одржавање зграде и објеката 0 0 0
 400 - пројектно планирање 0 0 0

100 512000 Машине и опрема 0 51.332 51.332
 100 - опрема за саобраћај 0 0 0
 200 - административна опрема 0 51.332 51.332

 400 - опрема за очување животне средине 0 0 0
 600 - опрема за културу 0 0 0
 800 - опрема за јавну безбедност 0 0 0
  УКУПНИ РАСХОДИ 48.081.147 4.661.155 52.742.302  

 
Разлика између прихода и расхода у   2010.години износи  254.200,00 динара. 
  



 
 

 
 
 
  Дел. Број:83 -3 /11-03                        
 Датум:21.01.2011.године 

 
 
 
 
На основу члана 31 Статута Позоришта лутака Ниш, а у складу са чланом 44, став 1, 

тачка 8 Закона о култури Републике Србије и члана 13. став 1 тачка 8 Одлуке о изменама и 
допунама одлуке о оснивању Позоришта лутака Ниш,  Управни одбор  Позоришта је на 
седници одржаној дана 21.01.2011.године, донео следећу 
 

 
 
О Д Л У К У 

 
 УСВАЈА се Извештај о раду Позоришта лутака Ниш за 2010.годину,  бр.49/11-03, 
који је поднео директор Позоришта лутака Ниш. 
 
 Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
          
 
Доставити:               

- Управи за образовање, културу 
омладину и спорт                       

- Управном одбору 
-  Архиви            Председник 

Управног одбора 
           Вукосав Митић 
 
 
 
 
 
 
 


