На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 01.08.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и
пословању Народног позоришта у Нишу за 2015. годину.
II
Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног
позоришта у Нишу за 2015. 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 Небојша Стевановић, начелник Управе за културу и Иван
Вуковић, директор Народног позоришта у Нишу.

Број: 925-9/2016-03
У Нишу, 01.08.2016. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", број
88/08),
Скупштина Града Ниша на седници одржаној ______2016. године донела је

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Народног позоришта у
Нишу за 2015.годину, број 01-336 од 29.02.2016. године, који је Одлуком број 01339 од 29.02.2016. године усвојио Управни одбор Установе.
II
Решење доставити Народном позоришту у Нишу, Управи за културу и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Мр Раде Рајковић

Образложење

Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. предвиђено да
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник
Град.
На основу члана 23 Статута Народног позоришта у Нишу, Упрaвни одбор
ове установе, на седници одржаној 29.02.2016. године, усвојио је Извештај о раду
и пословању Народног позоришта у Нишу за 2015. годину, број 01-336 од
29.02.2016. године, Одлуком број 01-339 и доставио га Управи културу на даље
поступање.
Народно позориште је у 2015. години одиграло 83 представе. Укупан број
гледалаца у 2015. години био је 22.065. Глумци Народног позоришта реализовали
су шест премијерних представа и учествовали на пет фестивала.
И ове године осмишљене су активности којим се промовишу глумци,
њихова стална присутност у јавности, учешће у заједничким кампањама локалне
заједнице. Осим постојећих акција реализоване су и нове, претежно везане за
млађу публику, од којих издвајамо уличне акције испред Канцеларије за младе у
Обреновићевој улици, где су одобравани посебни попусти средњошколцима и
студентима; акција „Улица европских вредности“ поводом обележавања 9. маја –
Дана Европе; подржан пројекат „Амбасадори културе“; акција „Отворена Врата
Народног позоришта“ реализована је сваког месеца, тим поводом Народно
позориште је посетило преко хиљаду људи. Поводом Дана Народног позоришта
организована је акција поделе специјалних ваучера на Синђелићевом тргу помоћу
којих су грађани Ниша могли да остваре попуст на куповину карата
Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Народног позоришта у
Нишу за 2015. годину сачињен у складу са законом и прописима Града, као и
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за културу предлаже
доношење Решења као у диспозитиву.
НАЧЕЛНИК

Небојша Стевановић

Scanned by CamScanner

На основу члана 19 Статута Народног позоришта у Нишу, директор Народног
позоришта у Нишу подноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ
ЗА 2015. ГОДИНИ
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ
У 2015. години изведене су шест премијера и то:
1.
ДРИТА Данице Нилокић Николић, у режији Ксеније Крнајски, копродукција
Народног позоришта у Нишу и Пулс театра из Лазаревца. Премијерно је изведена
11.3.2015.године , на Дан Народног позоришта.
2.
ГДЕ ЈЕ НЕСТАО ХАРМС Миле Машовић Николић, у режији Ангелча Илиевског,
Премијерно је изведена 6.5.2015.године.
3.
СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН Ђакома Росинија, у режији Ивана Вуковића. Премијера
опере изведена 22.5.2015.године.
4.
ДУГЕ НОЋИ И ЦРНЕ ЗАСТАВЕ, Дејана Стојиљковића у режији Ивана Вуковића.
Представа је направљена у копродукцији Народног позоришта у Нишу, Шабачког позоришта
и Центра за културу у Смедереву. Премијерно је изведена на отварању Фестивала Театар
Тврђава у Смедереву , 6.7.2015.године.
5.
ФАРЕНХАЈТ 451, по мотивима Реја Бредберија у режији Бојане Лазић. Премијерно
изведена 1.10.2015.године.
6.
ЖОРЖ ДАНДЕН, Mолијера у режији Драгослава Савића. Премијерно изведена
26.11.2015.године.
Репертоар Позоришта у 2015. години
Поред премијера реализованих 2015. године на репертоару позоришта су и представе
које су премијерно извођене у претходним годинама и то:
- Едмунд Кин
- Госпођа министарка
- Драга Јелена Сергејевна
- Еуфемизам
- Мала
- 12 гневних жена
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Виолиниста на крову
Шофери
Свет
Борилачки клуб
Велики маневри у тијесним улицама
Месец дана на селу
915 Трагедија једног народа

ФЕСТИВАЛИ И ГОСТОВАЊА
Фестивали
1.
„Театар у Тврђави“ Смедерево – фестивал такмичарског карактера, наступали смо
са представом „Дуге ноћи и црне заставе“ у режији Ивана Вуковића – два извођења
2.
“Јоаким Вујић“ у Шабцу – фестивал такмичарског карактера, наступали смо са
представом Шофери у режији Милана Нешковића
3.
„Борини дани“ у Врању- наступали смо са представом 12 гневних жена у режији
Ивана Вуковића
4.
„Синђелићеви дани“ у Свилајнцу – наступали смо са представом 915-Трагедија
једног народа у режији Милана Нешковића
5.
„Буцини дани“ у Аранђеловцу - – наступали смо са представом 915-Трагедија једног
народа у режији Милана Нешковића
Гостовања Позоришта у земљи
1. Крушевачко позориште – Крушевац - 915- Трагедија једног народа – 4 гостовања;
2. Шабачко позориште – Шабац – Дуге ноћи и црне заставе – 2 гостовања
3. Лајковац - Дрита
Народно позориште је у 2015.години одиграло 83 представу. Укупан број гледалаца у
2015. години је 22.065.
На сцени Народног позоришта гостовали су:
1. Але и бауци ( 2 представе -) Битеф dance company, Београд
2. Дон Жуан - Битеф dance company
3. Хотел Косово – Приштинско позориште
4. Брачни превртљивци- Београд
5. Национални ансамбл Коло – Београд ( 2 извођења)
6. Покондирена тиква – Аматерско позориште Алексинац
7. Ваљевска болница – Крушевачко позориште
8. Пази с ким спаваш – Београд
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Маркетинг
Служба Маркетинга је у 2015. години наставила са бројним досадашњим маркетинг
активностима, унапредила постојеће, али и увела низ нових у циљу боље комуникације
са публиком и афирмације нашег театра у земљи и региону:
- промовисан је нови визуелни идентитет позоришта у складу са новом програмском
концепцијом
- унапредили смо односе са јавноћшу
(унапређење односа са медијима:
новине,часописи, радио и тв станице на локалном нивоу и на нивоу националних ТВ мрежа,
потписан је и протокол о сарадњи са РТС-ом. ) Посебан акценат ове године бачен је на
оглашавање преко нета, стално присуство репертоара и информација на најпосећенијим
градским веб порталима као и свакодневно ажурирање сајта и анимирање публике преко
друштвених мрежа. Односи с јавношћу подразумевали су такође и континуиран рад са
публиком, привредним партнерима, невладиним сектором, владиним институцијама,
градским институцијама, као и грађанима. Наставили смо дугогодишњу сарадњу са
новинарима и позоришним критичарима (позиви на премијере, дистрибуција
информација, аудио и видео материјала, фотографија и сл.). Осмишљене су и професионално
организоване конференције за штампу. И ове године осмишљене су активности којим се
промовишу глумци, њихова стална присутност у јавности, учешће у заједничким
кампањама локалне заједнице. Осим постојећих акција осмислили смо и нове, претежно
везане за млађу публику, од којих издвајамо:
- уличне акције испред Канцеларије за младе у Обреновићевој улици, где смо одобравали
посебне попусте средњошколцима и студентима, како бисмо им омогућили да по
симболичним ценама редовно долазе у позориште;
- учестовали смо и у акцији „Улица европских вредности“ поводом обележавања 9. маја –
Дана Европе, где смо младима приближили рад и активности Народног позоришта;
- у сарадњи са Волонтерским центром и Туристичком организацијом Ниш имали смо
промоцију на Сајму туризма;
- подржали смо пројекат „Амбасадори културе“ у оквиру којег смо анимирали и побољшали
интеракцију са млађим генерацијама.
- акција „Отворена Врата Народног позоришта“ реализована је сваког месеца, тим поводом
Народно позориште је посетило преко хиљаду људи
- поводом Дана Народног позоришта организована је акција поделе специјалних ваучера на
Синђелићевом тргу помоћу којих су грађани Ниша могли да остваре попуст на куповину
карата
- у сарадњи са Брос таксијем, наш штампани месечни репертоар заједно са ваучером за
попуст, је дистрибуиран у више од 2000 примерака
Током овог периода интезивирали смо сарадњу са студентима, ђацима и пензионерима
омогућивши им попуст од 50 одсто на цене карата.
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Техничка опремљеност и текуће, редовно одржавање зграде
Током године, паралелно са припремама представа, играњима и гостовањима, нису
били запостављени ни остали послови у Позоришту:
- Наставак уређивања и довођења намени новог простора за столарску, браварску и
сликарску радионицу у МК Кутина који је Позориште добило од оснивача на
коришћење. потребе радионица, морало да врати Граду, односно власнику, АД „Ћеле
Кула“ Ниш.
- кречење и уређење канцеларија, подрума, замена стакала на прозорским окнима и
великом излогу, - редовно чишћење подрумских и таванских просторија у Позоришту,
магацина у Тврђави, Пантелеју и Књажевачкој, избацивање шута, постављање тепих
стаза и сл.
Машине и опрема
У 2015. година набављено је 5 лап топ рачунара
За Народно позориште у Нишу
Иван Вуковић, директор
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Финансијски извештај јануар – децембар 2015.

У 2015. год. Народно позориште Ниш остварило је следеће приходе и расходе

УКУПНИ ПРИХОДИ

•

Наплаћени приходи од представа на благајни

3.079.820.00

Овај приход представља приход који је наплаћен искључиво на благајни Позоришта.
•

Наплаћени приходи од представа – преко рачуна

1.843.627.00

Осим продаје на благајни приход остварујемо и организованом продајом преко жиро рачуна.
•

Наплаћени приходи од издавања посл. простора

•

Приходи од фонда здравства за рефундацију боловања преко 30 дана и породиљског бол.
1.737.764.23

•
•

Остали приходи - донације
Приходи из буџета Града

1.926.622.82

112.852,62
99.980.256.93
Свега: 108.680.943.60

УKУПНИ РАСХОДИ
•

Плате основу цене рада

60.187.015.94

Овај износ обухвата исплаћене зараде запослених које су резултат коефицијената и цене рада
увећане за 0,4 по коефицијенту за сваку годину навршеног стажа, накнаде зарада за боловања до
30 дана и боловања по основу повреда на раду, као и додатке на зараду за ноћни рад и рад на
државни празник по Закону.
•

Доприноси на зараде

10.782.527.36

Доприноси на зараде обухватају доприносе на терет послодавца у износу од 17,9% на бруто
зараду запослених.
•
•
•
•

Поклони за децу запослених
Боловања и породиљска боловања
Помоћ у случају болести и смрти запослених и чланова породица
Накнаде за превоз на посао и с посла

60.000.00
1.740.944.51
30.000,00
2.022.120.07

•
•
•
•
•

Јубиларне награде
Божићне награде
Отпремнина за одлазак у пензију
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Трошкови електричне енергије

•

Трошкови централног грејања

5.043.281.26

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трошкови водовода и канализације
Трошкови извоза смећа
Трошкови телефона
Поштански трошкови
Трошкови осигурања имовине
Трошкови осигурања возила
Трошкови осигурања лица
Закуп простора
Трошкови исхране на сл. путу

116.487.74
243.429.71
445.250.01
13.646.50
319.155.88
52.541.00
4.788.04
333.790.66
340.285.00

1.203.289.09
374.765.64
125.442.66
265.543.06
1.858.580.37

С обзиром на то да је Народно позориште имало велики број гостовања и да смо представе
радили и у копродукцији са позориштима из Крушевца и Шапца, наши запослени су путовали у
та позоришта и самим тим по Закону остварили право на дневнице.
•

Трошкови превоза на сл. путу

321.865,00

•
•

Tрошкови смештаја на службеном путу
Накнада за употребу сопств. возила у служ.сврхе

19.250.00
833.840.00

Овај износ представља бруто износ односно нето исплате увећане за припадајући порез на
лична примања. С обзиром на то да Народно позориште нема сопствено возило службени пут
директора и запослених обавља се на овај начин у складу са Правилником који је донео
Управни одбор Позоришта и то је исплативије него да ангажујемо превознике.
•
•
•

Услуге штампања и фотокопирања
Услуге одржавања рачунара
Трошкови рекламе и огласа
Трошкови стручних услуга - правно заступање пред судовима
Репрезентација -угоститељске услуге

476.497.00
52.000,00
100.960,00
54.000,00
683.244.86

У овај износ садржани су трошкови организовања коктела поводом премијера и гостовања других
позоришта, гостовање селектора за фестивале и других гостију који су од значаја за рад наше
куће.
•

Репрезентација – храна , пиће и поклони

147.772.24

Овај износ садржи рачуне за куповину пића и хране која се користи приликом организовања
конференција за штампу, позоришне славе, организовање излета са уметницима из других
области стварања који су уско повезани са радом Позоришта, куповина поклона приликом
гостовања нашег Позоришта, одласка у службене посете, присуствовања премијерама у другим
позориштима .
Остале опште услуге

2.223.343.81

У овај износ поред трошкова преноћишта за спољне сараднике са припадајућим порезима, уговора
о делу и других уговорних обавеза садржи и све остале уговоре везане за рад Позоришта.
•
•

Трошкови гостовања других позоришта
Трошкови здравствене заштите запослених

1.030.977.00
46.500,00

По Закону о заштити здравља на раду у обавези смо да пошаљемо раднике на редовну контролу
за 2014. годину.
•
•

Трошкови путарина
Трошкови на име ауторских хонорара

58.940,00
4.618.865.97

Ауторски хонорари су исплаћени на основу уговора који су закључени са сарадницима а приликом
реализације плана и програма рада за 2015. год. као и пренете обавезе из 2014.
.
•
•
•
•
•
•

Текуће поправке и одржавање зграде

435.511.75

Текуће поправке и одржавање оптрме
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови куповине цвећа
Tрошкови стручне литературе
Утрошено гориво за камион и кеди
Трошкови материјала за поправку превозних сред.

348.208.76
109.818.39
32.660.00
64.500,00
132.863.64
78.885.20

С обзиром да се ради о веома старим превозним средствима, како смо мало пре напоменули, ово
је минимум средстава које смо могли да потрошимо за ову намену.
•
•
•
•
•

Утрошен материјал за опремање представа
Утрошен материјал за чишћење
Донације – Дечја недеља и чланарине удружењима
Остале текуће донације
Порези и таксе

2.714.090.59
138.097.00
2.850,00
6.226.109.34
113.153.85

•

Трошкови судских извршења

1.444.079.81

•

Набавка опреме

52.000.00

•

Пројектно планирање

424.905.00

Сва набављена опрема плаћена је из сопствених средстава.

Свега

108.548.668,81

Из предходних прегледа прихода и расхода виде се приходи и расходи по врстама.
Разлика између прихода и расхода показује позитиван финансијски резултат односно суфицит
у пословању у износу од 132.274,79 дин.

Структура добити
У периоду 01.01. – 31.12.2015.г.

*Укупни приходи ...................................................
*Укупни расходи
..................................................
*Извршени издаци...................................................
(кл.5) – за основна средстрава
*Укупан остварени суфицит ..................................
Укупан приход потиче из:
- буџета Града ........................................................
- буџета Републике.- рефундација боловања
- сопствених прихода .............................................

108.680.943,60
108.071.763,81
476.905,00
132.274,79

99.980.256,93
1.737.764.23
6.962.922,44

Сопствена средства остварена су:
- од продаје представа ...........................................
4.923.447,00
- закуп простора .....................................................
1.926.622,82
- из осталих извора и донације
112.852,62
Анализом прихода може се закључити следеће:
Учешће сопствених прихода у укупном приходу износи
6,41%
Учешће буџета Града
91,99%
Учешће Републике
1,60%
У оквиру сопствених средстава структура је следећа:
Приходи од представа учествују са
Закуп простора са
Остали извори са

70,71%
27,67%
1,62%

Извршења буџета у 2015. год. представљено је у следећој табели:

Опис
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
- превоз радника на посао
Социјална давања запосленима
- отпремнине и помоћи
Награде запосленима
Стални трошкови
- платни промет
- енергетске услуге
- комуналне услуге
- услуге комуникација
- трошкови осигурања
- закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Услуге по уговору
- Компјутерске услуге
- услуге информисања
- трошкови усавр. запослених
- стручне услуге
- услуге за домаћинство и
угоститељство
- репрезентација
- остале опште услуге
Специјализоване услуге
- Медицинске услуге
Услуге – ауторски хонорари
Текуће поправке и одржавања
- одржавање зграда
- одржавање опреме
Материјал
-административни материјал
-мат. за образовање кадра
- материјал за саобраћај
-материјал за културу
− материјал за домаћинство
− материјал за посебне амене
Остале донације и трансфери –
повраћај буџету
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Капитално одржавање зграда
Пројектно планирање

Средства из
буџета за
2015. план
60.195.000

Искоришћена
средства

Неискоришћ.
средства

60.187.000

8.000

10.782.000

10.782.000

0

2.208.000

1.964.000

244.000

3.128.000

125.000

3.003.000

1.200.000
11.655.000

1.200.000
8.340.000

0
3.315.000

355.000
3.100.000

169.000
2.512.000

186.000
588.000

3.850.000

3.492.000

358.000

800.000

693.000

107.000

3.400.000

2.851.000

549.000

6.227.000

6.226.000

0

2.139.000

1.014.000

1.125.000

925.000

425.000

500.000

Машине и опрема

Укупно

0
109.964.000

99.980.000

9.984.000

Извршење буџета износи 90,92%. Добијена средства из буџета потрошена су строго
наменски.

За Народно позориште
-------------------------------Љубинка Поповић,
шеф рачуноводства

