
 
 
 
 
 
 
 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 05.08.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и 
програма рада Народног позоришта Ниш за 2010. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма 
рада Народног позоришта Ниш за 2010. 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 Биљана Вујовић, директор Народног позоришта Ниш. 
 
 
Број: 813-5/2010-03 
Датум: 05.08.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/08) и члана 13 Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу 
("Службени лист Града Ниша", број 1/00 и 5/05) , 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____________ 2010. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Плана и програма рада 
Народног позоришта Ниш за 2010. годину број 01-1330 од 15.06.2010. године, 
које је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 01-1869/3, на седници 
одржаноj дана 20.06.2010. 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 
 
 У складу са својим овлашћењима директорка Народног позоришта  је 
предложила Измене и допуне Плана и програма рада  Народног позоришта Ниш за 
2010.годину које је на седници одржаној 20.06.2010.године усвојио Управни одбор 
Установе Одлуком број 01-1869/3. 
 Измене и допуне Програма односе се на премијерни програм где због 
немогућности редитеља да испоштују договорене рокове, Народно позориште не 
може да реализује представе „Књегиња из Фолибежера“ и „Ожалошћена 
породоциа“. Уместо ових, директорка је предложила да се до краја године на 
сцену поставе представе „Краљ Јелен“ (или „Заљубљен у три наранџе“) и „Плави 
анђео“, што је Управни одбор Установе усвојио Одлуком број 01-1869/3 на 
седници одржаној 20.06.2010.године. 
 Измена Програма, односно промена премијерних наслова, неће узроковати 
измену финансијског плана, односно трошкови реализације премијера остаће 
непромењени.  
 Имајући у виду да су Измене и допуне  Програма  сачињене у складу са 
законом, прописима Града и циљевима оснивања Установе,  предлаже се 
доношење решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и  програма 
рада  Народног позоришта  за 2010. годину. 
 
 
 
 
          Управа  за образовање, културу, омладину и спорт 
 

 
                      НАЧЕЛНИК 
 
                   Ненад Гашевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2010. ГОДИНУ У ДЕЛУ: 
 
III ГОДИШЊИ РЕПЕРТОАРНИ ПЛАНОВИ 
 
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ 

 
БРИШЕ СЕ: 

- тачка 4 „КЊЕГИЊА ИЗ ФОЛИБЕЖЕРА“ Жоржа Фејдоа 
- тачка 5 „ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА“ Бранислава Нушића,  

 
УПИСУЈЕ СЕ: 
 
4. КРАЉ ЈЕЛЕН   
КАРЛО ГОЗИ 
КРАЉ ЈЕЛЕН je комедија del arte са  омноштвом духовитих обрта, досетки и 
одлично вођеним заплетом, који ће публику насмејати до суза. Третира вечиту 
игру љубави према власти и однос власти и друштва 

Реализација октобар - новембра 
За реализацију ове представе потребна су средства у износу од 3.200.000,00 

динара и то: 
 
Из буџетских средстава:2.700.000,00 динара 
Из сопствених средстава: 500.000,00 динара 
или 
 
ЗАЉУБЉЕН У ТРИ НАРАНЏЕ 
КАРЛО ГОЗИ 
 
5. ПЛАВИ АНЂЕО 
 Адаптација ЈОЗЕФ ФОН СТРЕНБЕРГ,  
 Писац: ХЕНРИ МАН 
ПЛАВИ АНЂЕО је музичка драма у форми не класичног мјузикла, где се радња 
пева и игра по принципу певања и кореографија употребљени на сцени клуба 
Плави анђео у ком је главна јунакиња запослена као певачица и играчица која кроз 
игру и песму на веома интересантан начин плени гледаоце. По овом делу снимљен 
је познати филм у оригиналној верзији „Пропаст једног тиранина“ 

Реализација новембар - децембар 
За реализацију ове представе потребна су средства у износу од 2.800.000,00 

динара и то: 
Из буџетских средстава:2.300.000,00 динара 
Из сопствених средстава: 500.000,00 динара 



 
 Уколико не буде реализован овај наслов релизоваће се следћи наслови са 
истим финансијским средствима: 
ОСКАР 
КЛОД МОНИЈЕ 
 Добро смишљен водвиљ са изванредним заплетом, математички градираним 
ситуацијама, духовитим мотивима и испреплетаним радњама ликовакоја нуди 
плодно тло за виртуозну глумачку игру са могућношћу инкорпорације елемената 
мјузикла – разни плесови, стилови певања, и стилизовани сценски покрети,. 
Љубавни несташлуци Колете, ћерке индустријалца који је и сам у младости имао 
такве несташлуке, вешто закомпликовани у садржину три кофера... Једном речју 
успешна комедија коју ће публика с радошћу прихватити. 
 
Или 
 
ВИКТОР ВИКТОРИЈА 
БЛЕИК ЕДВАРД  
ВИКТОР ВИКТОРИЈА је урнебесна комедија са елементима мјузикла о 
берберину, серијском убици који на разне начине покушава да избегне кроз низ 
смешних ситуација настоји да избегне правду... 
 
Или 
 
ХЕЛО ДОЛИ 
БЛЕИК ЕДВАРД 
ХЕЛО ДОЛИ  комичан мјузикл са мноштво заплета о кћерки једне удовице која 
долази у град са циљем да помрси љубавне конце мештана... 
 
 У осталим деловима План и програм рада Народног позоришта Ниш остаје 
непромењен. 
        
         ДИРЕКТОР 
             Биљана Вујовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Народно позориште Ниш 
Број: 01-1869/3 
Датум: 20.06.2010.год.  
 
 

На основу члана 29. Статута Народног позоришта у Нишу, Управни одбор Народног 
позоришта на XIII редовној седници одржаној дана 20.06.2010.године донео је: 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усвајају се Измене и допуне бр.01-1330 од 15.06.2010. године на План и програм рада 
Народног позоришта у Нишу за 2010. годину број 01-81 од 18.01.2010. године. Измене и 
допуне бр.01-1330 од 15.06.2010. године Плана и програма рада Народног позоришта 
Ниш за 2010. годину бр. 01-81 од 18.01.2010. су саставни део ове одлуке 
 
Одлука је донета једногласно 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На XIII редовној седници Управни одбор Народног позоришта је разматрао Измене и 
допуне бр.01-1330 од 15.06.2010. године на План и програм рада Народног позоришта у Нишу за 
2010. годину број 01-81 од 18.01.2010. године које је предложила директорка Народног 
позоришта Биљана Вујовић. 

Управни одбор је једногласно усвојио Измене и допуне бр.01-1330 од 15.06.2010. године 
на План и програм рада Народног позоришта у Нишу за 2010. годину број 01-81 од 18.01.2010. 
године 
 
 
 
      Заменик председникУправног одбора 
       Бранислава Момчиловић 
 
       ______________________ 
 
  
 
 


