
 
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Позоришта лутака Ниш за 2011. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта 
лутака Ниш за 2011. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Љиљана Костадиновић, директор Позориштa лутака Ниш. 
 
 
 
 
Број: 356-41/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. 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 ___________ 2012. године 
донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Позоришта лутака   
Ниш за 2011. годину број 100/12-03 од 26.01.2012. године, који је усвојио 
Управни одбор Установе, Одлуком брoj 143-4/12-03, на седници одржаној 
31.01.2012. 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 31.01.2012. године усвојио је Извештај о раду  
Позоришта лутака за 2011. годину, број 100/12-03 од 26.01.2012. године и у 
складу са чланом 8 поменуте Одлуке,  доставио га Оснивачу. 
 Пословни резултати Установе остварени током 2011. године  пратили су 
усвојени Програм рада што значи да је Позориште лутака реализовало 4 
планиране премијерне представе  а  на репертоару у 2011.години било је још 19 
репризних представа.  
 Током 2011.године Позориште лутака је учествовало на пет фестивала у 
земљи и иностранству одакле су донели и пет награда. Осим учешћа на 
фестивалима ова Установа је током године реализовала и гостовања од којих  
свакако треба поменути гостовање на Косову и Метохији као и  гостовања по 
сеоским срединама. 
 И у протеклој години Позориште лутака је наставило са организовањем 
креативних радионица и хуманитарних акција а настављена је и сарадња са 
медијима и другим институцијама. 
 Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Позоришта лутака  
Ниш за 2011. 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 
 
 
 



 
 
 
Наш број 143-4/12-03                                                                         
Датум: 07.02.2012.године                        
 
             

На основу чл.22 Статута Позоришта лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака Ниш је на 
седници одржаној дана 31.01.2012.године,  донео следећу 

 
 

О Д Л У К У 
 
  УСВАЈА се Извештај о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 2011.годину, 

бр.100/12-03, од 26.01.2012.године, који је поднео директор Позоришта лутака Ниш, који је 
саставни део ове одлуке. 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
          
 
Доставити:               
- Управи за образовање, културу 
  омладину и спорт                       
- Управном одбору 
- Архиви            

                                       Председавајући 
                         Управног одбора 
                                                    Светлана Михајловић 



Позориште лутака Ниш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ 

ЗА 2011.ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Јануар 2012.године 
 
 
 



Позориште лутака Ниш 
Број  100/12-03 
Датум: 26.01.2012. године 
 

На основу члана 19 Статута Позоришта лутака Ниш,  директор  Позоришта подноси 
 

 
      ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 
            ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ 
                        ЗА 2011. ГОДИНУ  

   
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ И РЕПЕРТОАР 
 
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ 
  

Програмом рада за 2011.годину, утврђена је реализација следећих премијерних 
представа:                                                                                                                                                                  
 
  1.“Добро јутро,лаку ноћ“, у режији  Тодора Валова 
  2.“Патуљак носоња“, у режији Тодора Валова  
  3.“Чувари природе чисте“, у режији Миодрага Динуловића 
  4.  Новогодишња представа     
 

У складу са усвојеним Планом и програмом рада Позоришта лутака Ниш за 2011.годину 
реализоване су следеће премијерне представе: 
 

 1. „Добро јутро,лаку ноћ“,у режији  Тодора Валова 
                  - премијерно извођење 06.07.2011.године 

      - утрошена средства: 685.518,00 динара и то: 
               652.838,00 динара из буџета  Града 
                 32.680,00 динара сопствена средства 
  
 
     2.“ Патуљак носоња“, у режији Тодора Валова 
                   -премијерно извођење 17.09.2011.године 

       - утрошена средства: 1.067.164,00 динара и то: 
                1.063.140,00 динара из буџета Града   
                       4.024,00динара сопствена средства 
 
 3.“Чувари природе чисте“,режија Миодраг Динуловић 
             -премијерно извођење 08.12.2011. 

       - утрошена средства:681.920,00 динара и то: 
                552.196,00 динара из буџета  Града 
                129.724,00 динара сопствена средства 
            

4.Новогодишња представа „Новогодишњи сладолед, Деда Мраз и Дамојед“, у режији  
               Биљане Раденковић 
  - премијерно извођење  22.12.2010.године 
  - утрошена сопствена средства у износу од  279.285,00 динара 
  
 
  



 
Обнова представа 

 У складу са Планом и програмом рада за 2011.годину, обновљена је представа 
„Оловка пише срцем“. 
            Утрошена средства: 138.210,00 динара и то: 

- 136.282,00 динара из буџета Града 
-     1.928,00 динара сопствена средства 

 
 
      Позориште је у 2011.години, остварило приход од 4.641.842,00 динара 
 

      
 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 
- Оловка пише срцем 

     - Добро јутро,лаку ноћ 
 -Патуљак носоња 
 -Чувари природе чисте 
 

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 2011.години: 158 
Број гледалаца у 2011 години: 20 042    
 
 
  ФЕСТИВАЛИ  
 
 Позориште је наступило на следећим фестивалима: 
- маја 2011. године на  Међународоном фестивалу „Златна искра“ у Крагујевцу са 
представом „Птице“ 
- јуна 2011.године на Дечјем фестивалу у Зајечару са   представом „Птице“ 



-октобра 2011.године на Интеррнационалном фестивалу „Златни делфин“  у Варни са 
представом „Птице“ 
- октобра  2011 године на Међународоном фестивалу у Бања Луци са представом „Птице“ 
-nовембра 2011.године на 42. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије у Новом 
Саду са представом „Патуљак носоња“ 
   

Награде:  
 
1.Плакета „Златна искра“ глумачком ансамблу за колективну игру у представи 
„Птице“, на Међународном фестивалу „Златна искра“ у Крагујевцу  
2.Награда за визуелност представе „Птице“, сценографу Свили Величковој на   
Међународном фестивалу „Златна искра“ у Крагујевцу 
3.Награда за визуелност представе „Птице“, сценографу Свили Величковој на Фестивалу 
„Златни делфин“ у Варни 
4.Награда за визуелност представе „Птице“, сценографу Свили Величковој на 
Међународном фестивалу у Бања Луци 
5.Награда „Милена Саџак“ за најбољег младог глумца припала је на Сусретима 
професионалних позоришта лутака Србије у Новом Саду, Дини Арсић, глумици за улогу 
“Гуске“ у представи „Патуљак носоња“. 
 
ГОСТОВАЊА 
 
 - 10.03.2011.године у Хуму са представом ”Црвенкапа на зрну грашка“ 

- 7.4.2011. у Зубином Потоку са представом „Црвенкапа на зрну грашка“ 
- 8.4.2011. у Косовској Митровици са представом „Црвенкапа на зрну грашка“ 

- 14.04.2011. у Поповцу са представом „Црвенкапа на зрну грашка“ 
- 17.12.2011.године у Прокупљу са представом ”Црвенкапа на зрну грашка“ 

 
  Позоришта која су гостовала у Позоришту лутака у Нишу: 
 
-У оквиру сарадње са Француским културним центром и суботичким фестивалом, представа 
„Пинокио“ која је добила Гран-при на овом фестивалу, гостовала је на сцени Позоришта 
лутака у Нишу. Ово је је трећа година за редом, како Французи гостују на нашој сцени и 
доносе дах европских луткарских тенеденција и у нашу средину. 
- Позориште из Сливена извело  је представу „Принцеза на зрну грашка“ 
- Позориште Весел из Великог Трнова извело „Храброг оловног војника“, у режији Тодора 
Валова 
- као што смо 2010. године били домаћини Народном позоришту из Ниша, омогућивши 
пробе и премијеру на нашој сцени, тако смо у 2011. угостили лесковачко позориште, чија се 
зграда реновира. После  проба, уследила је премијера представе „Љубавника великог 
стила“.Тако смо још једампут потврдили свој однос према културним институцијама и  
локалној средини и хуманим вредностима, које на делу треба неговати. 
  

Утрошена средства за фестивале и трошкове путовања у земљи и иностранству: 
- 593.000,00 динара из буџета Града 
- 741.986,00 динара сопствена средства 
 
Укупно: 1.334.986,00 динара  
 
 
Позоришна слава  
 



Дана 26.11.2011. 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. 
 
Креативне радионице  
 

У сарадњи са београдским и нишким универзитетом у Позоришту лутака у Нишу у  
току јула 2011. године радиле две  међународне студентске радионице-једна за израду, а 
друга за анимацију лутака. То је својеврсно признање институцији, једином професионалном 
позоришту на југу Србије.Радови настали на овој радионици, уз помоћ запослених 
Позоришта, презентовани су у Павиљону у Тврђави, одмах после завршетка колоније, потом 
1. септембра, на Дан младих Ниша у фоајеу  Позоришта лутака, а потом и  у простору 
београдске акдемије уметности у Кнез Михајловој. Радионица за анимацију лутака,  под 
стручним вођством госта из Бугарске, проф. Румена Ралчева, извела је на нашој сцени 
минијатуре инспирисане Ван Гоговом сликом „Пушач“.Тиме смо показали да Ниш има и 
сценски, професионални и кадровски потенцијал, што је имало веома добар одјек и у 
престоничким културним круговима, aли и  у земљама из којих  су млади уметници дошли 
на радионице. 
 
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.  
            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 2011. години Позориште је развило, наставило и остварило сарадњу са већином културних 
установа у Граду, Народним позориштем, Студентским културним центром, Галеријом 
савремене ликовне уметности, Народним музејом, градским општинама, Компанијом Дунав 
осигурање а.д.о., Француским културним центром у Нишу, невладиним организацијама које 
се баве децом, Одбором за људска права, Факултетом уметности у Нишу, Уметничком и 
Музичком школом у Нишу, свим медијским установама у Граду, Пекаром „Бранковић“,  
„Вино Жупа“- Александровац, предузећем Горица и др. Посебно наглашавамо сарадњу са 
Покрајинским центром за културу из Приштине, са којима смо реализовали гостовања у 
Зубином Потоку, Гораждевцу, Косовској Митровици и Куршумлији. 
 
 
 
 

Настављена је сарадња са Установом „Пчелица“ и другим приватним вртићима у Граду за 
које смо играли представе у обдаништима и на матичној сцени.  
 



Сарадња са медијима 
 

Позориште је током године сарађивало са локалним, регионалним и националним 
електронским медијима. 

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. 

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 бесплатну представу „Добро јутро, лаку ноћ“,  на коју су били позвани 
сви ђаци прваци из  Града.  
 
Ноћ музеја 
 

Ове године, укључене су биле све установе културе да својим програмом учествују у већ 
традиционалној „Ноћи музеја“. Тако се и наше Позориште укључило, и то веома успешно, 
посебно изабраним програмом. На платоу испред Позоришта је изведена бесплатна 
представа „Црвенкапица на зрну грашка“. Програм је током вечери био веома посећен и 
изазвао је веома позитивне коментаре. 
 
Ноћ позоришта 
         

Први пут ове године учествовали смо у светској манифестацији „Ноћ позоришта“, 
извођењем представе „Радознало слонче“ Радјарда Киплинга, у режији Виктора Клинчука. 
Сав приход уплаћен је на рачун краљевачког позоришта, јер је идеја овогодишње 
манифестације управо била помоћ овом позоришту. 
Издавање позоришне дворане 
 

Позоришна дворана  је била уступана на коришћење по основу пословне сарадње, за 
хуманитарне манифестације и по основу закупа следећим корисницима: 

Привредном саветнику-Београд (2х), Школи за таленте УМС-Београд (1х), ОШ 
„Свети Сава“-Ниш (1х), Европи концерт-Илко-Ниш (1х), Специјалној школи Бубањ-Ниш 
(1х), Гранд продукцији д.о.о.Београд (1х), Гимназији „Бора Станковић“-Ниш (2х), Удружењу 
васпитача нишавског округа (1х), Установи  „Пчелица“-Ниш (1х), СКЦ-Ниш (1х), СГ Ниша 
пројекција филма (2х), Француском институту (1х), Центру  Британика-Ниш (1х), 
Интернационалном универзитету Нови Пазар(1х), Савезу рачуновођа Србије-Београд (1х), 
ГО Пантелеј (1х), ЈКП „Наисус“-Ниш (1х), Удружењу музичара – Ниш (1х), ГО Палилула 
(1х), Гимназији „Стеван Сремац“- Ниш (1х) 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНА СРЕДСТВА 
 



 Зграде и грађевински објекти 
 Капитално одржавање зграде и објеката 
   

 
У јулу 2011.године  изведени су радови на изолацији проходне терасе у Позоришту. 

   Утрошена средства за изолацију проходне терасе 
              383.729,04 динара са ПДВ-ом из буџета Града. 
 
   
Машине и опрема 
Опрема за саобраћај  

 
Решењем Владе Републике Србије Позоришту је уступљено без накнаде  употребљавано 

моторно возило марке ОПЕЛ, тип  АСТРА 1.4, а у складу са Царинским законом, које није било у 
возном стању. 

 Поправка и стављање у употребу путничког возила  износи 191.730,00 динара из сопствених 
средстава. 
 
 
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ 
 
  
У 2011. години извршено је следеће одржавање зграде и опреме: 
 
- поправка рачунара 
- кречење  
- контрола ПП апарата и опреме за јавну безбедност 
      - одржавање возила 
- одржавање електричних инсталација 
- одржавање водовода и канализације 
- урамљивање плаката 
- замена стакла портала   
- тестирање исправности цугова и покретних завеса 
 
За одржавање  зграде и опреме утрошена су средства у износу од 374.283,00 динара и то: 
- 292.157,00 динара из буџета Града 
-   82.126,00 динара сопствена средства 
 

 
 ЗАПОСЛЕНИ 
  
        У 2011.години Позориште је добило сагласност за попуну два упражњена радна места 
“спремачица“ и „организатор представа“, па је закључно са 31.децембром 2011.године, број 
запослених у Позоришту лутака Ниш  био 43 од тога: 
             
- на неодређено време 40 
- на одређено време 3 
 
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 9 глумаца.  
 



За ангажовање глумаца исплаћени су ауторски хонорари за период јануар-октобар у износу 
546.936,00  динара и то: 
      -   53.247,00 динара из буџета Града 
      - 493.689,00 динара из сопствених средстава   
 За период  новембар-децембар, неисплаћене обавезе по уговорима о ауторским хонорарима за 
ангажовање глумаца износе 254.273,00 динара, тако да укупни ауторски хонорари за ангажовање 
глумаца у 2011.години износе 801.209,00 динара. 
   
 
ЗАКЉУЧАК 

 Обзиром да су средства за Програм рада била веома скромна,  то је Позориште  уз велике напоре, 
разумевање сарадника и ангажовањем дела сопствених средстава,  успело да реализује програмске 
активности. Учињени су помаци у креативном смислу и одржан је висок уметнички ниво. Репертоар 
је обогаћен представама које комуницирају са ширим аудиторијумом,  а представом „Чувари природе 
чисте“ Позориште шаље веома актуелну еколошку поруку. Представе су  претежно  луткарске и 
визуелно богате. 

Позориште је током године спроводило хуманитарну мисију, отварајући врата за бројне 
хуманитарне организације и децу угрожених категорија, одлазећи својој публици на ноге, у сеоске 
средине и на Косово и Метохију. Своје домете показали смо и на фестивалима,  на којима смо добили 
5 награда.  

 
 
                    Директор     
                                            Љиљана Костадиновић 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Преглед прихода и расхода Позоришта лутака за 2011. годину 
 
 
Приходи: 
                        
742151 - Приходи од продаје робе и услуга                        3.324.350 
742152 - Приход од зак.неп.у држ.својини                                      
1.105.142 
744151 – Тек. доб. тран. од прав.лица општ. донација                              163.000 
745151 -  Остали прих. у корист нивоа општина                                          49.350 
Укупни сопствени приходи                                                                     4.641.842 
771111 -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода                          77.383 
772111 -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода                       25.496 
791111 -  Приходи из буџета           37.894.691 
УКУПНИ ПРИХОДИ                                                                              42.639.412 
 
 
Расходи:      

 
Поз. 

 
Конто 

 
Опис 

Средства 
из  буџета 

Издаци из 
сопствених 

Укупна 
средства 



за 2011 прихода 
2011 

89 411000 Плате и додаци запослених 25.736.229 1.435.921 27.172.150
 100 Плате и  додаци запослених 25.736.229 1.435.921 27.172.150

90 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.605.928 257.030 4.862.958
 100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.830.459 157.950 2.988.409
 200 Допринос за здравствено осигурање 1.582.484 88.310 1.670.794
 300 Допринос за незапосленост 192.985 10.770 203.755

91 413100 Накнаде у натури 590.345 1.100 591.445
 413100 - накнаде у натури 590.345 1.100 591.445

92 414000 Социјална давања запосленима 0 139.607 139.607
 100 -  бол.преко 30 дана породиљско боловање 0 102.879 102.879
 300 - отпремнине и помоћи 0 36.728 36.728
 400 - помоћ у медиц. лечењу запосл. или члан. пор. 0 0 0

93 41500 Накнаде за запослене 0 0 0
 100 - превоз 0 0 0

94 41600 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 0 0 0
 100 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 0 0 0

95 421000 Стални трошкови 2.759.251 370.524 3.129.775
 100 - платни промет 186.082 66.606 252.688
 200 - енергетске услуге 2.061.072 162 2.061.234
 300 - комуналне услуге 120.293 70.192 190.485
 400 - услуге комуникација 154.272 152.110 306.382
 500 - трошкови осигурања 237.532 75.454 312.986
 900 - радио и телевизијска претплата 0 6.000 6.000

96 422000 Трошкови путовања 593.000 741.986 1.334.986
 422100 Трошкови службеног путовања у земљи 180.000 310.614 490.614
 422200 Трошкови службеног путовања у иностранство 413.000 431.372 844.372

97 423000 Услуге по уговору 2.410.144 1.173.914 3.584.058
 100 - административне услуге 5.000 5.000
 200 - компјутерске услуге 0 6.490 6.490
 300 - услуге образ. и усаврш. запослених 0 29.900 29.900
 400 - услуге информисања 69.508 73.543 143.051
 500 - стручне услуге 2.326.430 671.181 2.997.611
 600 - услуге за домаћинство и угоститељство 0 46.968 46.968
 700 - репрезентација 0 132.215 132.215
 900 - остале опште услуге 14.206 208.617 222.823

98 424000 Специјалзоване услуге 0 0 0
 200 - услуге образовања и културе 0 0 0
 300 - медицинске услуге 0 0 0

99 425000 Текуће поправке и одржавања 292.157 82.126 374.283
 100 - одржавање зграда 130.582 32.911 163.493
 200 - одржавање опрема 161.575 49.215 210.790

100 426000 Материјал 184.908 390.880 575.788
 100 - административни материјал 46.163 24.349 70.482
 300 - материјал за образовање кадра 0 66.520 66.520
 400 - материјал за саобраћај 20.000 38.278 58.278
 800 - материјал за домаћинство 32.863 0 32.863
 900 - материјал за посeбне намене 85.882 261.733 347.615
 431000 Амортизација некретнина и опреме 0 187.452 187.452
 100 Амортизација зграде 0 17.460  17.460
 200 Амортизација опреме 0 169.992 169.992

102 481000 Донације невладиним организацијама 0 8.790 8.790
 900 - донације осталим непрофитним орг. 0 8.790 8.790

103 482000 Порези, таксе, и казне 0 23.470 23.470



 100 - остали порези 0 14.825 14.825
 200 - обавезне таксе 0 8.645 8.645
 300 - новчане казне 0 0 0

104 483000 Новчане казне и пенали по решењима судова 339.000 552.253 891.253
 483100 Новчане казне и пенали по решењима судова 339.000 552.253 891.253

105 511000 Зграде и грађ.објекти 383.729 0 383.729
 200 - доградња објекта 0 0 0
 300 - капитално одржавање зграде и објеката 383.729 0 383.729
 400 - пројектно планирање 0 0 0

106 512000 Машине и опрема 0 191.730 191.730
 100 - опрема за саобраћај 0 191.730 191.730
 200 - административна опрема 0 0 0

 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 37.894.691 5.556.783 43.451.474

 
Разлика између прихода и расхода у 2011.години – дефицит  износи 812.062,00 

динара. 
У складу са позитивним законским прописима буџетски кориснисици један део 

амортизације књиже на терет капитала, а други (сразмерно учешћу сопствених прихода у 
укупним приходима), на терет трошкова, тако да износ на конту 431000-Амортизација 
некретнина и опреме износи 187.452,00 динара. 

На дан 01.01. 2011.године Позориште је на сопственом рачуну имало средства у 
износу  од 691.662.00 динара. Позориште је тим средствима покрило трошкове (поправке и 
стављања у употребу возила  марке Опел Астра, које смо добили Решењем Владе Републике 
Србије у складу са Царинским законом, које није било у возном стању; ангажовање глумаца 
по уговору; трошкове путовања у земљи и иностранству ) и тд.  

 
            Шеф рачуноводства 
                    Драгана Анђелковић, св. 
 
 

 
 


