
 
 
 
 

 
 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 давању сагласности на Финансијски план 
Народног позоришта Ниш за 2011. годину 

 
II Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Народног 

позоришта Ниш за 2011. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша 
ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 
 III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Биљана Вујовић, директор Народног позоришта у Нишу и 
Бранислава Момчиловић, заменик председника Управног одбора Народног 
позоришта у Нишу. 
 
 
Број: 210-33/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 
 
 
 



 
           
 На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/09), члана 37 Статута Града Ниша 
("Службени лист Града Ниша", број 88/08) и члана 15 Одлуке о оснивању 
Народног позоришта у Нишу ("Службени лист Града Ниша", број 2/11)  
  Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________  2011. 
године, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Народног 
позоришта Ниш за 2011. годину, број 01-74, који је донео Управни одбор 
Установе, на седници одржаној 13.01.2011. године. 
  
 II Решење доставити: Народном позоришту 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 

 
 

 Управни одбор Народног позоришта у Нишу, на основу члана 15 Одлуке 
о оснивању Установе, на седници одржаној 13.01.2011.године донео је  
Финансијски план  Народног позоришта за 2011. годину, број 01-74. 
 Финансијским планом за 2011.годину планирана су средства у укупном 
износу од 91.174.000 динара од чега 84.736.000 динара из буџета Града и 
6.438.000 динара из сопствених прихода. 
 Средства из буџета Града су планирана за исплату плата, исплату 
накнада и социјалних давања за 93 запослена радника, плаћање сталних 
трошкова (струја, вода телефон, осигурање..), текуће поправке и одржавање, 
трошкове путовања и гостовања и реализације програма у складу са донетим 
Програмом рада. 

Сопствена средства која Установа буде остварила биће трошена, у 
складу са програмом, за реализцију како премијерног тако и репризног 
програма Позоришта. Финансијским планом Народно позориште је планирало 
и измирење заосталих обавеза из 2010.године.  
 Финансијски план Народног позоришта донет је у складу са Решењем о 
распоређивању буџетских средстава индиректним корисницима буџета, број 
9190/2010-12 које је, у складу са чланом 11 Одлуке о буџету Града Ниша за 
2011.годину ("Службени лист Града Ниша", број 92/2010), донела Управа за 
образовање, културу, омладину и спорт. 
 У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и 
спорт предлаже доношење Решења о давању сагласности на Финансијски 
план Народног позоришта у Нишу за 2011.годину. 

 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
          
                                                                                                    НАЧЕЛНИК 
 

                      Ненад Гашевић 
 
 
 
 
 



 
 
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ 
Број: 01-74 
Датум: 14.01.2011. 
  
 
 
   На основу члана 44. став 1 тачка 6 Закона о култури и Члана 13 став 1 тачка 6 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу (''Службени 
лист града Ниша'', број 94/2010),  Управни одбор Народног  позоришта Ниш на седници 
одржаној дана 13.01.2011. год. доноси 
 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 
 
Средства из Буџета у износу од 84.736.000,00 динара и сопствени приходи и примања у 
износу од 6.438.000,00 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом 
нивоу, и то: 

 
 

Поз Конто Опис   План       
   буџета за 

   2010 

 Сопствена 
средства 

Укупно 

89 411000 Плате и додаци запослених 56.700.000  300.000       57.000.000 
100 Плате и додаци запослених 56.700.000  300.000 57.000.000 

90. 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 10.149.000  54.000 10.203.000 
100 Допринос за пензијско и инвал. осигурање 6.237.000  36.000 6.273.000 
200 Допринос за здравствено осигурање 3.487.000  15.000 3.502.000 
300 Допринос за незапосленост 425.000  3.000 428.000 

91. 413000 Накнаде у натури 1.510.000  10.000 1.520.000 
100 - Трошкови превоза на рад и са рада  1.510.000  10.000 1.520.000 

92. 414000 Социјална давања запосленима 50.000  60.000 110.000 
300 - отпремнине и помоћи 50.000  50.000 100.000 

 400 - помоћ у медицинском лечењу 0  10.000 10.000 
93. 415000 Накнаде за запослене 0  0 0 

100 - превоз 0  0 0 
94. 416000 Награде запосленима и остали расходи 0  54.000 54.000 

 100 Награде запосленима 0  54.000 54.000 
95. 421000 Стални трошкови 5.750.000  700.000 6.450.000 

100 - платни промет 420.000  100.000 520.000 
200 - енергетске услуге 3.070.000  100.000 3.170.000 
300 - комуналне услуге 610.000  100.000 710.000 
400 - услуге комуникација 580.000  200.000 780.000 
500 - трошкови осигурања 680.000  50.000 730.000 
600 - закуп имовине и опреме 390.000  150.000 540.000 

96 422000 Трошкови путовања 1.040.000  400.000 1.440.000 
422100 - трошкови служб. путовања у 

земљи 
500.000  250.000 750.000 

422200 - трошкови служб. путовања у 
иностранству 

 540.000  150.000 690.000 

97. 423000 Услуге по уговору  2.000.000  1.310.000 3.310.000 
100 - административне услуге  0  10.000 10.000 
200 - компјутерске услуге  0  50.000 50.000 



300 - услуге образовања и усавршавања 
запослених 

 50.000  50.000 100.000 

400 - услуге информисања  800.000  650.000 1.450.000 
500 - стручне услуге  100.000  50.000 150.000 
600 
700 

− услуге за домаћинство и угоститељство 
− Репрезентација 

 0 
0 

 100.000 
100.000 

100.000 
100.000 

900 - остале опште услуге  1.050.000  300.000 1.350.000 
98. 424000 Специјализоване услуге  4.797.000  2.000.000 6.797.000 

200 - услуге образовања и културе  0  200.000 200.000 
300 - медицинске услуге  97.000  50.000 147.000 
400 - услуге одржавања аутопута  0  30.000 30.000 
600 - услуге очувања животне средине  0  30.000 30.000 
900 - остале специјализоване услуге  4.700.000  1.690.000 6.390.000 

99. 425000 Текуће поправке и одржавање  650.000  300.000 950.000 
100 - одржавање зграда  400.000  150.000 550.000 
200 - одржавање опреме  250.000  150.000 400.000 

100. 426000 Материјал  2.090.000  800.000 2.890.000 
100 - административни материјал  150.000  100.000 250.000 
300 - материјал за образовање кадра  160.000  100.000 260.000 
400 - материјал за саобраћај  120.000  100.000 220.000 
600 - материјал за културу  1.370.000  400.000 1.770.000 
800 - материјал за домаћинство  140.000  100.000 240.000 

 900 - Maтеријал за посебне намене  150.000  0 150.000 
101. 431000 -Амортизација опреме  0  300.000 300.000 

 200 Амортизација опреме  0  300.000 300.000 
102. 481000 Дотације невладиним организацијама  0    

 900 Дечја недеља  0    
103. 

 
 

482000 Порези. таксе и казне  0    
100 - остали порези  0    
200 - обавезне таксе  0    

 300 - новчане казне  0    
104. 483000 Новчане казне по решењу суда  0  100.000 100.000 

100 - новчане казне по решењу суда  0  100.000 100.000 
105. 511000 Зграде и грађевински објекти  0   0 

300 
400 

- капитално одржав.зграда и објекта 
- Пројектно планирање 

 0 
0 

  0 
0 

106. 512000 
100 

Машине и опрема 
- опрема за саобраћај 

 0 
0 

 50.000 50.000 

200 - административна опрема  0  30.000 30.000 
600 - опрема за образовање кул. и спорт  0  20.000   20.000 

107. 515000 Остала основна средства  0    
100 - нематеријална средства  0    

УКУПНО:  84.736.000  6.438.000 91.174.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

411000 – Плате запослених   - Као полазна основа у обрачуну зарада узета је  2010. год. 
Одобрену масу средстава из децембра 2010. год. увећали смо за дозвољене проценте 
повећања у 2011. год. и добили расположиву масу на конту 411100  у износу од 56.700.000, 
00 дин. Добијена маса представља производ  коефицијената и цена рада током 2011. год. 
увећана за минули рад запослених / за 0,4 по години стажа/, накнаде за боловања до 30 дана 
које исплаћује послодавац, накнаде за боловања приликом повреде на раду, додатке на 
зараду за ноћни рад и рад у дане државних празника. Обрачун је извршен за 93 извршиоца. 
 



412000 – СОЦИЈАЛНИ  ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 
Доприноси су обрачунати у складу са важећим Законом 17,9% на бруто зараде.  
Бруто зарада 56.700.000 х 17.9%  = 10.149.000 
11% ПИО                      6.237.000 
6.15% Здравство           3.487.000 
0.75% Незапосленост     425.000 
 
413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ 
Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада 
На нивоу целе 2011. године предвиђена су средства у износу од 1.510.000 дин. Полазна 
основа је тренутно важећа цена карте за прву зону за 83 запослена и за 11 месеци у току 
године. 
  
414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 
На овој позицији планирамо 50.000,00 дин  јер до сада немамо лица која испуњавају услове за 
пензију али у колико буде било потребе за помоћи у том случају  бисмо могли да изађемо у сусрет 
запосленима. 
 
421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ 
Ову позицију по свим контима на четвртом нивоу  расподелили смо према тренутно расположивим 
параметрима, односно на основу трошкова из претходне године . У 2011. години биће исплаћени и 
трошкови који су остали као обавезе из 2010. год. Стални трошкови непрекидно расту. То су 
трошкови на које ми не можемо да утичемо јер  
њихова висина зависи од цена на тржишту. Трошкови платног промета , енергетске услуге  
комуналне услуге, услуге комуникација и трошкови осигурања су вишеструко порасли у  2010. са 
тенденцијом даљег раста у току  2011. године. Опредељена средства сигурно неће бити довољна да 
покрију све трошкове који ће настати у 2011. години, нарочито ако се зна да ће из масе за 2011. год. 
морати да се исплате рачуни који нису плаћени у 2010. години. 
 
422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
После вишегодишње паузе добили  смо позиве да учествујемо на већем броју фестивала у земњи и 
иностранству на којима смо и освајали  награде. Овај тренд ће бити настављен и у 2011. год па, с 
тога, би нам за ту намену био потребан већи износ него претходних година али како су средства из 
буџета ограничена то ћемо додатна средства обезбедити из сопствених извора. За гостовања у 
земљи планирамо  500.000,00 дин а за гостовања у иностранство 540.000.00. У ове износе урачунате 
су дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја  на службеном путу.  
Позориште планира учешће на више фестивала у 2011. год. као и гостовања у иностранство. 
Средства из текућег финансирања нису довољна за све оно што је нама  
потребно. Учешће на фестивалима је наш приоритет и не можемо сматрати да смо успешно 
Позориште ако не будемо присутни на њима. Сматрамо да је учешће на фестивалима не само успех 
Позоришта већ и Града који представљамо на тај начин.  Од свих, напоменућемо само неке 
Зајечар – „Дани Зорана Радмиловића“ 
Крагујевац – „Јоаким фест и Јоаким Вујић“ 
Сента – „Сремчеви дани“ 
Пожаревац – „Дани Миливоја Живановића“ 
Аранђеловац – „Мермер и звуци“ 
Свилајнац – „Синђелићеви дани“ 
Јагодина – „Дани комедије“ 
Ужице – „Југословенски позоришни фестивал“ 
Велика Плана – „Масукини дани“ 
Врање – „Борини дани“ 
Нови Сад – „Стеријино позорје“ 



и низ гостовања по Војводини: Зрењанин, Инђија, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац и  
многа друга. 
Од гостовања у иностранству напомињемо да смо бројна гостовања  већ имали али у 2011. години 
та активност биће проширена. Планирамо гостовања у Аустрију, Мађарску, Албанију, Бугарску, 
Македонију, Русију, Грчку, Турску..... 
 
423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта , па 
ће се и ови трошкови  прилагодити. Ова средства користе се за штампање рекламног материјала за 
представе, како нове тако и постојеће као и коришћење стручних услуга у току рада.  У оквиру 
конта  остале опште услуге покривен је највећи део услуга свих профила. Уговори о делу за израду 
сценографије за представе, ноћења у хотелима гостујућих сарадника заједно са пипадајућим делом 
порезе на друге приходе, израда фотографија за представе, снимања , терошкови шпедиције за 
службени пут у инострансто  ноћење и изнајмљивање аутобуса и камиона приликом наших 
гостовања у земљи и иностранству и многе друге услуге. 
У оквиру ове позиције планирана су и средства која до сада нисмо имали а то је конто 423300 – 
образовање и усавршавање запослених а које се односе на континуирану едукацију запослених, 
полагање  стручних испита у области заштите на раду  по налогу инспекција. 
 
424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника . Позориште у 2011. год. 
планира   нове премијере па самим тим и велики број сарадника . Целокупна маса опредељена на 
конту 424900 у износу од 4.700.000 дин. биће утрошена за ауторске хонораре гостујућих сарадника 
за представе које су наведене у Плану и програму рада Народног позоришта за 2011. год.  
На овој позицији сада први пут планирамо средства за медицинске услуге. По решењу инспекције 
рада у обавези смо да бинске раднике упућујемо на редовне медицинске прегледе два пута 
годишње. Како нам у 2010. години није плаћен рачун то ће део опредељених средстава бити 
утрошен на већ извршене услуге а дсасвим мали део на предстојеће обавезе . 
 
425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
Средства за ове намене утрошићемо за  текуће одржавање постојеће опреме и одржавање зграде . За 
ове намене годинама се недовољно одвајало с обзиром на то да је зграда Позоришта под заштитом 
државе и да је потребна посебна брига и пажња око одржавања . 
Између значајнијих реконструкција прође и по десет година па ,с тога, сматрамо да би адекватним 
редовним одржавањем велике и скупе реконструкције биле знатно ређе. У овој години због 
реконструкције опреме дошло је до оштећења зидова те је неопходно њено естецко уобличавање у 
виду кречења, хобловања паркета , куповина итисона и других подова и глачање мермера. 
 
426000 – МАТЕРИЈАЛ  
Ова позиција садржи све врсте материјала потребне за нормално функционисање. 
Све ставке ће бити коришћена за реализацију Програма рада и за редовно и нормално 
функционисање свих осталих сегмената, односно за материјалне трошкове у оквиру делатности. 
Материјале по врстама небисмо посебно образлагали с обзиром на то да сам назив групе одређује и 
врсту и намену материјала.  
Оно што и овде морамо истаћи је то да цене материјала непрекидно расту па тако сада за 
расподељену суму новца не можемо да купимо ни део онога што нам је стварно потребно. Зато смо 
принуђени да се уклапамо у постојеће износе који сваки посебно није довољан за наше стварне 
потребе. 
 
 
Напомена:                                                                                    
                                                                                     
 



 1.Све  позиције  из  2011.г. делимично  ће  се користити  за  нереализоване  захтеве  из  
2010.године  јер  није  било  средстава  у  буџету  за  њихову  реализацију 
у  текућој  години. 
 
 2.У  тренутку  израде  финансијског  плана  за  2011.годину  још  увек  није  усвојен  
План  инвестиционог  улагања , па  тако  ни  средства  која  се  односе  на  зграде  и  
грађевинске  објекте  са  позиције 105.  и  машине  и  опреме  са  позиције 106.  нису  
обухваћене  финансијским  планом. 
 
 
 
 
 
 
      Председник Управног одбора 
 
                                                                       ____________________________ 

   
 


