
 
 
 
 
 
 
 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 
Нишког симфонијског оркестра за 2011. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког 
симфонијског оркестра 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 Татјана Величковић Минчић, в.д. директора Нишког симфонијског 
оркестра. 
 
 
 
 
Број: 356-43/2012-03 
 
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 Нишког симфонијског 
оркестра за 2011. годину број 145 од 09.02.2012. године, који је усвојио 
Управни одбор Установе, Одлуком брoj III-150-4, на седници одржаној 
22.02.2012. године. 
 
  II Решење доставити: Установи Нишки симфонијски оркестар, 
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 27 Статута Нишког симфонијског оркестра, Управни 

одбор Установе је на седници одржаној 22.02.2012.године донео Одлуку број 
III-150-4 којом је усвојио Извештај о раду и пословању Нишког симфонијског 
оркестра за 2011.годину и у складу са чланом 8 Одлуке о оснивању Нишког 
симфонијског оркестра („Службени лист Града Ниша“, број 2/2011-пречишћен 
текст), доставио га Управи за образовање, културу, омладину и спорт.  
 Пословање Установе у 2011. години  одвијало се  према програму рада за 
2011. годину. Реализовано је 10 премијерних концерата, 32 педагошка и 3 
променадна концерта. У оквиру градске манифестације НИМУС, Нишки 
симфонијски оркестар одржао је 2 концерта. Премијерним концертима 
дириговали су диригенти из земље (Весна Шоуц и Милена Иљац) и 
иностранства (Ле Фи Фи, Азис Садиковић и Giuseppe Monopoli,) који су у 
многоме утицали на побољшање квалитета рада оркестра. Концерте Нишког 
симфонијског оркестра у 2011.години посетило је око 6.000 гледалаца. 
 Имајући у виду да је Извештај о раду Нишког симфонијског оркестра  за 
2011. годину сачињен у складу са важећим законским  прописима, циљевима 
садржаним у оснивачком акту Установе и пратећом нормативом, Управа за 
образовање, културу, омладину и спорт   предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 
 
 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 

                     
                                                      НАЧЕЛНИК 
 
                                                           Ненад  Гашевић 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
НИШКИ  СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ. I I I -150-4 
НИШ, 22.02.2012.године. 
 
 
Управни одбор Нишког симфонијског оркестра  на  својој III. 
редовној седници одржаној дана  22.02.2012.године   разматрајући  
Извештај о раду и пословању  Нишког симфонијског оркестра   за 
2011.годину   на основу члана  27. став 1.тачка 8. Статута Нишког 
симфонијског оркестра донео  је следећу 
                                   О Д Л У К У 
  
1.Усваја се  Извештај о раду и пословању  Нишког симфонијског 
оркестра за 2011.  годину  за  период од  01.01.2011.г  до 
31.12.2011.године. 
 
 
2.Саставни део одлуке је  Извештај о раду и пословању  Нишког 
симфонијског   оркестра за 2011.годину бр.145  од  
09.02.2012.године 
` 
доставити ;                      ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
-члановима  У.О. 
-директору Н.С.О.                ---------------------------------------- 
-управи за културу                  Јелена Костадиновић 
 



                             
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
Број: 145 
Датум: 09.02.2012.год. 
 
 
 
 
  
 
 

ИЗВЕШТАЈ   
О  РАДУ И ПОСЛОВАЊУ  

НИШКОГ  СИМФОНИЈСКОГ  ОРКЕСТРА 
                        ЗА  2011.ГОДИНУ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниш, фебруар 2012.год. 
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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  И  ПОСЛОВАЊУ 

НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА 

                                          за 2011.годину 
 
 
I  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ 
 
Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2011.годину реализован је у целости, у 
условима  којe су диктиралe укупне друштвене околности.   
 
II  ПРОСТОРНИ УСЛОВИ 
 
Основна делатност Нишког симфонијског оркестра обавља се у сали зграде Нишког 
симфонијског оркестра, која је утврђена за културно добро-споменик културе и под 
заштитом је државе, док се остали послови обављају у управној згради.  
Нишки симфонијски оркестaр више од пола века постојања ради у веома отежаним 
просторним услoвима. Недостатак фоајеа у многоме умањује уметнички доживљај бројних 
посетилаца због недостатка гардеробног простора, нарочито у зимском периоду. Велики 
проблем представља и недостатак санитарног чвора, тако да су посетиоци принуђени да 
користе тоалете намењене администрацији, који се налазе у административном делу. 
Изградњом фоајеа решио би се и проблем недостатка билетарнице за продају карата. 
Пробе се одржавају на бини, где и концерти. Музичарима су потребне мање просторије за 
рад, вежбање по групама инструмената, као и посебан простор у коме би остављали 
гардеробу пред јавне наступе. 
Евидентан је и недостатак простора за одлагање архиве и инструмената који су 
власништво оркестра. 
  
III  ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РАД ОРКЕСТРА 
 
Финансијски услови за рад Нишког симфонијског оркестра условљени су општом 
финансијском ситуацијом у друштву. Нишки симфонијски оркестар се највећим делом 
финансира из средстава  буџета Града Ниша, а мањим делом из сопствених средстава и 
донација. Проценат извршења буџета за 2011.год. износи  91,80%. 
Са оснивачем још увек није решено питање накнаде за коришћење сопствених 
инструмената музичара. Обзиром да већи број музиичара, oko 70% , користи своје 
сопствене инструменте, на име њихове амортизације потребна је адекватна накнада. 
И поред иницијативе  Нишког симфонијског оркестра и Синдиката музичких уметника на 
нивоу Србије, овај проблем није  решен, већ донекле  ствара неповољну климу  у раду 
оркестра, што се одражава како на међуљудске односе, тако  и на квалитет самих 
концерата. 
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IV КАДРОВИ 
 
Нишки симфонијски оркестар има одобрење за финансирање из средстава буџета Града 
Ниша за 49 извршилаца, од којих 42 музичара и седам запослених у заједничким 
службама.       
У 2011.години било је кадровских промена. Jeдном запосленом је споразумно престао 
радни однос. У складу са постојећим Правилником о организацији послова и 
систематизацији радних места у Нишком симфонијском оркестру, више пута  смо 
подносили  захтеве за финансирање постојећих и попуну упражњених радних места и то: 
диригента, концертмајстора, виолине, контрабаса и домара  ради нормалног одвијања 
процеса рада и нисмо добили сагласност. 
Тренутни број запослених са стањем на дан 31.12.2011.године је 49, чија је 
квалификациона структрура следећа: ВСС - 27; ВС - 6; ССС-15 и НКВ-1. 
Просечан број запослених у Нишком симфонијском оркестру у 2011.години, узимајући у 
обзир стање на крају месеца, је 49. 
Истичемо да Нишки симфонијски оркестар има тренутно 49 извршилаца који се 
финансирају из буџета Града Ниша , од којих 42 музичара и седам запослених  у 
административно-рачуноводственој, техничкој служби и нототеци. 
Просечна бруто зарада за децембар 2011.год. износи  63.345,60 дин.  
 
V РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 
 
У току 2011.године  одржано је десет Премијерних концeрата, 32 педагошкa, три 
променадна концерта и концерт поводом ослобођења Града Ниша. На овим концертима 
било је присутно око 4.500 посетилаца. На 37.Нимусу одржано је девет концерата, од којих 
су два Премијерна концерта Нишког симфонијског оркестра на отварању и затварању, на 
којима је било присутно око 1400 посетилаца. 
 
ПРЕМИЈЕРНИ КОНЦЕРТИ 
Реализовани су следећи концерти: 
 
10.02.2011.године 
Диригент: Весна Шоуц Тричковић - Београд 
Солиста: Јован Богосављевић - виолина 
Програм : 
W.A.Mozart : Uvertira za operu “Figarova ženidba” 
J.Brahms : Koncert za violinu i orkestar D-dur,op.77 
- Allegro non troppo 
- Adagio 
- Allegro giocoso ma non troppo 
W.A.Mocart : Simfonija g-moll № 40 
- Allegro molto 
- Andante 
- Menuetto Allegretto 
- Finale-Allegro assai 
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03.03.2011.године 
Диригент: Милена Ињац - Ниш 
Солиста: Сташа Мирковић Грујић – харфа - Нови Сад 
Програм:  
Ј.Pablo Moncayo : „HUANPANGO“ (premijerno izvođenje)G.F.Handel : Koncert za harfu 
gudače i dve flaute B-dur, op.4, № 6  
- Anadante allegro 
- Larghetto   
- Allegro moderato 
P.I.Tschaikowsky : Svita iz baleta “Krcko oraščić” 
I Ouverture miniature 
II Danses Caracteristiques 
   a.Marche 
   b.Danse de la Fee-Dragee 
   c.Danse russe Trepak 
   d.Danse Arabe  
   e.Danse Chiniose  
   f.Danse des Mirlitons 
III Valse des Fleurs  
 
24.03.2011.године 
Диригент: Giuseppe Monopoli - Italija 
Солистa : Бонка Георгиева – Мezzosopran - Бугарска 
Програм: 
G.Rossini: Uvertira „La cenetrentola“ 
 arija Rosine iz opere“Seviljski berberin“ 
Uvertira „il Signor Bruschino“ 
W.A.Mozart : „Voi she sapete“ – arija iz opere „Figarova ženidba“ 
„Non so piu cosa son, cosa faccio“ – arija iz opere „Figarova ženidba“ 
G.Rossini  - uvertira “Lassedio di Corinto” 
A.Poncchielli : “Voce  di  dona”-  arija iz opera “Đakonda” 
G.Bizet : F.Hoffmann”  
Prelude , Aragonaise, Les Toreadors iz svite  “Carmen” 
G.Bizet : „Habanera“ iz opere “Carmen”  
 
14.04. 2011 године 
Диригент: Ле Фи Фи-Вијетнам 
Солиста : Evgenij Ratner - труба - Израел 
Програм: 
L.van Beethoven : uvertira „Egmont“, op.84 
J.Haydn : Koncert za trubu I orkestar  Es-dur 
- Allegro 
- Andante cantabile 
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- Allegro  
L.van Beethoven : Simfonija №6, F-dur op.68 (Pastoralna) 
- Allegro ma non troppo 
- Andante molto moto 
- Allegro 
- Allegreto      
    
28.04.2011.године 
Диригент: Милена Ињац - Ниш 
Солистa: Sofija Molčanova – kларинет - Немачка 
Прогром: 
F.Mendelssohn : uvertira “Hebriden”, op.26 
L.Spohr : Koncert za klarinet i orkestar № 1, c-moll op.26 
- Adagio 
- Adagio   
- Vivace 
M.Ravel : „Pavana“ 
S.Hristić : „Ohridska legenda“ svita №1 
- Igra 
- Grčka igra 
- Igra janičara 
- Grlica    
 
12.05.2011. године 
Диригент: Весна Шоуц Тричковић - Београд 
Солисти: Студенти Факултета уметности  
Марко Мaтовић - флаута 
Маријана Младенов – сопран 
Никола Микић - баритон 
Владица Транић - сопран 
Наташа Петровић - виола 
Андрија Мамутовић - клавир 
Микица Радовановић - клавир                                                                    
Програм:  
C.F.E.Bach : Koncert za flautu i gudače d-moll 
- Allegro 
- Un poco Andante 
- Allegro di molto 
Mарко Матовић, класа проф.Анђела Братић 
W.A.Mozart – arija Suzane iz oper „Figarova ženidba“ 
Maријана  Младенов, класа проф.Виолета Панчетовић-Радаковић 
W.A.Mozart : arija „Don Giovani“ 
Никола Микић, класа проф.Виолета Панчетовић-Радаковић 
W.A.Mozart : arija „Deh, se piacer mi vuoi“ iz opere „La clemenza di Tito“ 



 6
 
Владица Транић, класа проф.Александра Ристић 
G.Puccini : arija iz opere „Boemi“ 
Маријана Младенов, класа проф.    Виолета Панчетовић-Радаковић  
M.Bruch : Romansa za violu i orkestar, F-dur, op.85 
Наташа Петровић, класа проф.Весна Рилак-Станимировић 
J.S.Bach : Koncert za klavir i gudače d-moll 
- Аllegro  
- Adagio 
- Allegro 
Андрија Мамутовић, класа проф.Александар Сердар  
D.Schostakowisch : Koncert za klavir I orkestar №2, F-dur op.102  
- Allegro 
- Adagio 
- Allegro 
Микица Радовановић, класа проф.Христина Вуковић 
 
09.06.2011.године 
Диригент: Aзис Садиковић - Аустрија 
Солиста: Флориан Бернер – виолончело - Аустрија 
Програм: 
L.V.Beethoven : Uvertira „Coriolan“, op.62 
J.Haydn : Koncert za violončelo i orkestar C-dur 
- Moderato 
- Adagio 
- Allegro molto 
L.V.Beethoven : Simfonija № A-dur, op.92  
- Poco sostenuto 
- Аllegreto 
- Presto 
- Allegro con brio 
 
23.06.2011.године 
Диригент: Ле Фи Фи - Вијетнам 
Солисти: Владан Вељковић – виола 
Витомир Митић - кларинет  
Дејан Сотировски - виолина 
Програм: 
E.Grieg : „Suite №1“ 
I Morgenstimmung 
II Ases Tod 
III Anitras Tanz 
IV In der Halle des Bergkonigs“ 
P.I.Tchaikovsky : „Serenade  melancolique op.26“ 
M.Bruch : Koncert za klarinet, violu i orkestar op.88 
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- Andante con moto 
- Allegro moderato  
- Allegro molto     
F.Schubert : Uvertira „Rosamunde“ 
  
22.09.2011.године 
Диригент: Ле Фи Фи  – Вијетнам 
солиста: Тадија Минчић – фагот 
Програм: 
W.А.Mozart : Uvertira „Don Giovanni“ 
W.A.Mozart : Koncer za fagot i orkestar B-dur kv 191 
-Allegro  
-Andante ma Adagio 
-Rondo-Tempo di Menuetto 
W.A.Mozart : Simfonija №39, Es-dur kv 543 
- Adagio - Allegro 
- Andante con moto 
- Menuetto - Allegretto 
- Finale - Allegro 
 
22.12.2011.године 
НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 
Диригент: Ле Фи Фи - Вијетнам 
Солиста: Јадранка Јовановић - Београд 
Програм:                                                                                        
J.Strauss : Uvertira „Der Zigeunerbaron“ 
Đ.Verdi: Arija iz opere „Don Carlos“ 
Nel giardin del bello 
J.S.Strauss : Valcer „Wiener Blut“ op.354 (Bečka krv) 
J.Offenbach : LaGrandeDuchessedeGerolstein“ 
J.Strauss : „Annen polka“ 
G.Rossini : „Canzion Espagnol“ 
J.Strauss : Valcer „Fruhlingstimmen“ op.410 (Prolećni zvuci)  
G.Bizet : Arija iz opere „Carmen“- Chanson 
Boheme №12 
J.Strauss : „Banditen – galopp“, schnell polka 
G.Bizet : Arija iz opere „Carmen“ habanera  №5 
L.Anderson : „A Christamas Festival“  
 
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 37.НИМУСА 
20.10.2011.године 
Диригент : Azis Sadikovic - Austrija 
Солиста: Angelika Vimer - violina - Austrija 
Програм: 
Jan Sibelius : Simfonijska poema Finlandia op.26, br.7 (1899) 
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Sergej Prokofiev : Koncert za violinu i orkestar br.1, op.19, D-dur (1915-17) 
- Andantino 
- Scherzo. Vivacissimo 
- Moderato- Andante 
Nikolaj Rimskiy - Korsakov : Simfonijska svita Šeherezada, op.35 (1888) 
- More i Sinbadova lađa 
- Priča o princu Kalendaru 
- Mladi princ i mlada pribceza 
- Praznik u Bagdadu. More. Oluja na moru.   
 
СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ 37. НИМУСА 
ВЕЧЕ ФИЛМСКЕ МУЗИКЕ  
11.11.2011.године 
Диригент: Ле Фи Фи - Вијетнам 
Програм: 
L.Bernstein : Candide Overture 
N. Rota : Amarcord 
H.Mancini : The  Godfather  
L.Anderson : Blu Tango 
The beatles : Yellow Submarine 
L.Bernstein : West Side Story 
H.Mancini : Pink Panter 
J. Goldsmith : Basic Instict  
J.Barry : James Bond 
J.Williams : Jurasic Park 
J.Horner : Titanic 
L.Anderson : Waltzing Cat 
K.Badet : Pirates from Garibean      
   
Истиче се пораст квалитета рада оркестра на Премијерним концертима са диригентима Ле 
Фи Фијем из Вијетнама, Весном Шоуц из Београдa и  Миленом Ињац из Ниша. 
Треба поменути и гостовање диригента Giuseppe Monopollija из Италије, Азиса 
Садиковића из Аустрије, Floriana  Bernera, виолончело из Аустрија, Бонкe Георгијевe, 
mezzоsopran, Бугарска, Софијe Молчановe, кларинет, Немачка.    
Значајна је сарадња са уметницима: Јован Богосављевцић-виолина, Сташа Мирковић- 
Грујић-харфа ,Тадија Минчић-фагот, као и члановима Оркестра, студентима Факултета 
уметности у Нишу и младим таленатима на променадним концертима. 
 
ОСТАЛИ КОНЦЕРTИ 
 
Одржана су 32 педагошка  концерта : 
16.05.2011.године за  децу предшколског узраста обданишта “Бубањ“ из Ниша.  
16.05.2011.године за ученике Прехрамбено-хемијске школе из Ниша  
17.05.2011.године за ученике ОШ “Краљ Петар I“ из Ниша 
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17.05.2011.године за ученике ОШ “Ђура Јакшић” из Јелашнице 
18.05.2011.године за ученике ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ниша 
18.05.2011.године за ученике ОШ „Иве Андрића“ из Ниша  
19.05.2011.године за ученике Машинске школе из Ниша 
20.05.2011.године за децу предшколс.узраста обданиша „Меда I“ из Ниша 
20.05.2011.године за децу предшколског узраста обданишта „Меда II” из Ниша 
23.05.2011.године за децу предшк.узраста обданишта „Филип Морис-Сунце“ из Ниша 
24.05.2011.године за ученике ОШ „Бранко Миљковић“ из Ниша  
24.05.2011.године за ученике ОШ „Сретен Младеновић-Мика“ из Ниша 
25.05.2011.године за ученике Угоститељско-туристичке школе  из Ниша 
26.05.2011.године за ученике ОШ „Иво Андрић“ из Ниша 
22.11.2011.године за ученике ОШ„Радоје Домановић“ из Ниша 
23.11.2011.године за ученике ОШ„Радоје Домановић“ из Ниша 
23.11.2011.године за ученике ОШ „Војислав Илић Млађи“ из Хума 
24.11.2011.године за децу предшк. узраста обданишта „Палчић“ и „Speak up“из Ниша 
24.11.2011.године за ученике Tуристичко-угоститељске школе  из Ниша 
24.11.2011.године за ученике Гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша 
25.11.2011.године за децу предшк.узраста из обданишта „Невен“ из Ниша 
25.11.2011.године за ученике ОШ „Цар Константин“ из Ниша 
28.11.2011.године за децу предшколског узраста обданишта „Славуј“ из Ниша 
28.11.2011.године за ученике ОШ „Учитељ Таса“ из Ниша 
29.11.2011.године за децу предшколског узраста обданишта „Плави чуперак“ из Ниша 
29.11.2011.године за ученике ОШ „Десанка Максимовић“ из Чокота 
29.11.2011.године за ученике ОШ „Десанка Максимовић“ из Чокота 
30.11.2011.године за ученике ОШ „Ђура Јакшић“ из Јелашнице и „Вук Караџић“из Ниша 
30.11.2011.године за ученике Гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша 
01.02.2011.године за ученике Гимназије „ 9.мај“ из Ниша 
01.12.2011.године за ученике Електротехничке школе „Никола Тесла“ из Ниша 
02.12.2011.године за ученике средње школе „Мода и лепота“ из Ниша   
На овим концертима изведена су дела према наставном плану и програму рада зависно од 
школе. Концертима је дириговали су Ивана Мировић и Мирослав Иванковић. 
 
Oрганизована су и  три  променадна концерта у сали Нишког симфонијског оркестра у 
периоду од 22.05.2011.- 05.06.2011.године. 
22.05.2011.године Студенти Факултета уметности у Нишу  
29.05.2011.године Студенти Факултета уметности у Нишу 
05.06.2011.године Хор актива пензионера учитељског друштва “Учитељска  лира” 

Ови концерти имају циљ  да афирмишу  младе таленте и едукују љубитеље ове музике.    
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 VI  НИМУС 
 
20.октобра 2011.год. отворене су 37.Нишке музичке свечаности у сали Народног 
позоришта наступом младе виолиниосткиње Ангелике Вимер из Беча, диригента Азиса 
Садиковића и Нишког симфонијског оркестра. Премијерно је изведен концерт Јана 
Сибелијуса за виолину и оркестар бр.1 оп.19 у Д-дуру, као и једно од најпопуларнијих и 
најкомплекснијих дела комппонованих за оркестар, симфонијска свита „Шехерезада“  
Николаја Римског Корсакова. Прилику да са представи на овогодишњем НИМУС-у је 
имао  београдски џез саксофониста Јован Маљоковић са својим саставом. 
Изванредан наступ сјајних уметника, Јована Богосављевића-виолина и Александра 
Сердара-клавир, чију је врхунску  интерпретацију Л.В.Бетовена, Ј.Брамса, С.Франка, П.Де 
Сарасатеа публика поздравила овацијама, једна је од најупечатљивијих концертних вечери 
у оквиру 37. НИМУС-а. 
На концерту под називом „Путевима Константина Великог“ у сарадњи са Српским 
Саветом Велике Британије, премијерно је изведено дело енглеског композитора Малколма 
Ботвела „Константинов сан“ специјално компоновано за пројекат „Путевима Константина 
Великог“ поводом 1700 година Миланског едикта, које  се после премијере у Нишу изводи  
у Лондону и Јорку током месеца Српске културе у Великој Британији. На концерту су 
наступили Силва Мек Квин-сопран, Маја Момчиловић-Џордан-клавир, Малколм Ботвел-
баритон  Нишки камерни хор и диригент Ивана Мировић. 
Балканска камерна академија састављена од истакнутих уметника из Србије и света 
представила се премијерним извођењем свите за дуваче из опере „Кармен“ Жоржа Бизеа и 
обоистом Иваном Данком  (соло обоиста Државне опере у Штутгарту), као и делима В.А. 
Моцарта и Ј.Хајдна. 
Виолиниста Чихат Ашкин и пијанисткиња Џана Гирмен из Истанбула су нам пренели део 
својих националних композиција у осавремењеним аранжманима. 
Већ традиционално у сарадњи са Француским институтом из Ниша организован је концерт 
младог виолинисте Давида Кастро-Балбија из Париза са већ завидном уметничком 
каријером, који је одушевио нишку публику уз пратњу пијанисте Владимира Милошевића. 
Амбасада Републике Немачке, која током новембра обележава годишњицу пада 
Берлинског зида, подржавајући културна дешавања широм Србије, поклонила је нашем 
граду у оквиру овогодишњег НИМУС-а, концерт кларинетисте Огњена Поповића и 
гудачког квартета Ксенија Милошевић-виолина, Мирјана Нешковић-виолина, Борис 
Брезовац-виола, Дејан Божић-виолончело,са циљем истицања значаја пријатељских односа 
две државе. 
11.новембра  најлепшим и најпопуларнијм композицијама, бисерима филмске музике у 
препуној дворани Нишког симфонијског оркестра диригент Ле Фи Фи из Вијетнама и 
Нишки симфонијски оркестар су уз аплаузе многобројне публике свечано затворили 
37.НИМУС, уз поруку која је била лајт-мотив 37.НИМУС-а „ПРИКЉУЧИ СЕ“. 
Финансијска средства за 37.НИМУС обезбедила је Скупштина града Ниша, Министарсво 
културе Републике Србије, у организацији Нишког симфонијског оркестра, Нишког 
културног центра, Француског института и Амбасаде Републике Немачке у Београду. 
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  VII ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ   
 
Финансијски извештај је саставни део Извештаја о раду и пословању Нишког 
симфонијског оркестра. 
Овај извештај је сачињен на основу финансијске документације, дневника,главне књиге, 
рекапитулације прихода и расхода са следећим стањем: 
 
I Остварени приходи са процентуалним учешћем истих у укупним приходима: 
 
 
               В р с т а   п р и х о д а                                                                        % учешћа 
 
1.Рачун 7911 – Приходи из буџета __________________  48.972.686,01              92,25 
2.Рачун 7421 – Приходи од продаје добара и услуга ___    1.911.944,89                3,61 
3.Рачун 7441 – Приходи од донација________________          30.000,00                0,05 
4.Рачун 7744 – Меморанд.ставке за рефунд.расхода___     2.171.384,84                4,09 
                                                                                Укупно:   53.086.015,74            100.00 
 
Структуру прихода из буџета чине: 
1.Приходи из Општинског буџета___________________  48.472.686,01 
2.Приходи из Републичког буџета__________________         500.000,00 
                                                                                Укупно:    48.972.686,01 
 
Пренета средства из буџета Републике Србије наменски су искоришћена  за финансирање 
Нишких музичких свечаности.  
 
Структуру прихода од продаје добара и услуга сачињавају: 
 
1.Рачун 742151 – Приходи од концерата_____________         420.480,00 
2.Рачун 742151 – Приходи од спонзорства___________           64.689,00 
3.Рачун 742152 – Приходи од закупа________________      1.426.775,89 
 
Структуру прихода од концерата чине: 
1.Приходи од премијерних концерата_______________            97.600,00 
2.Приходи од педагошких концерата________________         167.300,00 
3.Приходи на Нимус-у____________________________         155.580,00 
 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају пренета средства Министарства 
за бригу о породици ради исплате породиљског боловања као и пренета средства Завода за 
социјално осигурање ради исплате накнаде по основу боловања радника преко 30 дана. 
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II Остварени расходи са процентуалним учешћем истих у укупним расходима: 
 
               В р с т а   р а с х о д а                                                                              % учешћа 
 
        РАСХОДИ  ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ 
 
 
1.Рачун 4110 –  Плате и додаци__ ___________________      34.913.708,48               67,05 
 
 
Плате и додаци запослених обухватају плате по основу цене рада, додатак за време 
проведено на раду ( минули рад ) као и зараду за првих 30 дана одсуствовања са посла 
услед болести. 
 
2.Рачун 4120 – Социјални допр.на терет послодавца___       6.250.650,00               12,00 
 
 
Социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца обухватају три врсте расхода 
и то: 
 
- Рачун – 412111- Допринос за ПИО___________________       3.841.185,00 
- Рачун – 412211- Допринос за здрав.осигурање__________     2.147.568,00 
- Рачун – 412311- Допринос за незапосленост____________        261.897,00 
 
3.Рачун 4130 – Накнаде у натури _____________________       821.748,00                1,58 
 
Ова врста накнаде обухвата исплате за превоз радника ( маркица ) на посао и са посла која 
се обезбеђује запосленом раднику Нишког симфонијског оркестра по цени превозне карте 
за прву зону која je у 2011.год. износила 1.670,00 дин. 
 

С обзиром да Нишки симфонијски оркестар има у сталном радном односу четири 
запослена чије је место пребивалишта ван Ниша, конкретно два запослена у Белој Паланци 
и по један у Лесковцу и Прокупљу,износ од 1.670,00 дин. месечно није довољан за покриће 
њихове накнаде за превоз која је у 2011.год. за C зону износила 6.800,00 дин. 
Износ од 238.918,00 дин. за покриће трошкова превоза запослених ван Ниша исплаћен је 
из сопствених средстава. 
 
4.Рачун 4140 – Социјална давања запосленима __________2.430.060,93                4,67 
 
Социјална давања запосленима обухватају накнаде по основу боловања за негу детета и 
породиљског боловања као и боловања преко 30 дана.Ова врста расхода рефундира се 
преко Завода за социјално осигурање. 
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- Рачун 414111 – Породињско боловање__________________  2.073.567,00 
- Рачун 414121 – Боловање преко 30 дана_________________       97.799,72 
- Рачун 414311 – Отпремнина приликом одласка у пензију __     197.182,00 
- Рачун 414314 – Помоћ у случају смрти чл.уже породице____     61.512,21 
 
У 2011.год. исплаћена је отпремнина приликом одласка у пензију за једног запосленог 
радника Нишког симфонијског оркестра.  
Висина отпремнине утврђена је у складу са Посебним колективним уговором за запослене 
у установама културе у висини једне и по плате с тим што не може бити нижа од три 
просечне плате у РС , према последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за статистику.  
  
5.Рачун 4160 –Награде запосленима и ос.посебни расходи     425.736,50               0,82 
 
 
- Рачун 416111 – Јубиларне награде______________________    401.736,50 
- Рачун 416121 – Бонуси за државне празнике _____________      24.000,00 
 
У складу са Посебним колективним уговором за музичке установе предвиђена је 
могућност додељивања јубиларне награде за 10, 20 и 30 година рада у Установи.  
У 2011.год. исплаћена је јубиларна награда из сопствених средстава за 2010.год. и 
2011.год. за једанаест радника Нишког симфонијског оркестра. 
 
Ова врста накнаде обухвата исплату новчаног износа деци запослених до 11.год. старости 
поводом Новогодишњих празника и исплаћена је из сопствених средстава. 
  
        КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА  И РОБА 
 
1.Рачун – 4210 – Стални трошкови_____________________  1.448.344,66             2,78 
 
Структуру сталних трошкова чине: 
 
- Рачун – 42110 – Трошкови плат.промета и банк.услуга_____    230.413,73 
 
Ово су обавезни трошкови банкарских услуга за посредовање у платном промету. 
Обрачун трошкова платног промета врши се истовремено кад и наплата тих трошкова 
преко извода текућег рачуна. 
 
- Рачун – 42120 – Енергетске услуге_______________________  754.225,87 
 
Структуру енергетских услуга чине услуге за електричну енергију у износу од 163.650,43 
дин. по фактури добављача * Електродистрибуција * Ниш као и услуге централног грејања 
по испостављеним фактурама * Градске топлане * Ниш у износу од 590.575,44 дин.  
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- Рачун – 42130 – Комуналне услуге________________________ 194.893,08 
 
Комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације по испостављеним 
фактурама ЈП * Наисус * Ниш у износу од 67.156,92 дин., услуге одвоза отпада од стране 
ЈКП * Медијана * Ниш у износу од 93.843,64 дин., допринос за коришћење градског 
грађевинског земљишта у износу од 24.635,52 дин. по решењу Дирекције за изградњу 
града Ниша и услуге еко накнаде по рачуну ЈКП Обједињена наплата у износу од 9.257,00 
дин. 
- Рачун 42140 – Услуге комуникација______________________  118.229,93 
 
Услуге комуникација односе се на: 
- Рачун 421411 – Телефонске услуге_______________________    87.966,93 
- Рачун 421414 – Услуге мобилног телефона________________    27.000,00 
- Рачун 421421 – Пошта__________________________________     3.263,00 
 
- Рачун 42150 – Трошкови осигурања______________________    79.782,05 
 
Трошкови осигурања обухватају трошкове осигурања имовине и запослених и плаћају се 
на основу примљених фактура * Дунав осигурања * Ниш. 
 
- Рачун 421619 – Закуп осталог простора___________________    70.800,00 
 
Трошкови закупа обухватају закуп сале Народног позоришта  за потребе отварања Нимус-
а. 
 
2.Рачун – 4220 – Трошкови службених путовања у земљи__      3.200,00          0,01 
 
Структуру трошкова службених путовања у земљи чине: 
 
1.Рачун – 422111 – Трошкови дневница на сл.путу___________     1.335,00 
2.Рачун – 422121 – Трошкови превоза на сл.путу____________      1.865,00 
 
3.Рачун – 4230 – Услуге по уговору _____________________    612.144,08         1,17 
 
Структуру услуга по уговору чине: 
 
- Рачун 42320 – Компјутерске услуге______________________      2.000,00 
 
- Рачун 42340 – Услуге информисања______________________   53.004,00 
 
1.Рачун 423421 – Услуге информисања јавности_____________     1.770,00 
2.Рачун 423432 – Услуге објављивања тендера______________    21.380,00 
3.Рачун 423441 – Медијске услуге радија и телевизије________   29.854,00 
 



 15
 
У оквиру услуга информисања јавности обухваћене су услуге информисања о збивањима 
на Нимус-у.У оквиру наведеног износа медијске услуге радија и телевизије ( Belle amie, ТВ 
Зона ) на Нимус-у износе 29.854,00 дин. 
 
- Рачун – 42350 – Стручне услуге_________________________   229.646,60 
 
Стручне услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује стручно лице по основу 
уговора о делу и обухватају услуге снимања концерта, израду програма и плаката за 
Премијерне концерте на основу примљених фактура,услуге кабловске телевизије, услуге 
нарезивања диска,услуге контроле ватрогасних апарата од стране Градског ватрогасног 
друштва, услуге превођења, итд. 
 
- Рачун – 42360 – Услуге у угоститељству__________________    27.852,50 
 
Уплате се врше на основу фактура угоститељских предузећа и радњи. У оквиру наведеног 
износа услуге у угоститељству на Нимус-у износе 6.935,00 дин. 
 
- Рачун – 42370 – Репрезентација _________________________    57.688,98 
 
- Рачун – 42390 – Остале опште услуге_____________________  241.952,00 
 
Наведене услуге обухватају услуге претплате на дневну штампу,услуге превоза солиста 
Evgenija Ratnera из Израела, накнада за ауторска права (Сокој) и услуге фотокопирања што 
укупно износи 85.909,00 дин. 
У оквиру наведеног износа остале опште услуге на Нимус-у износе 156.043,00 дин. и 
обухватају услуге осветљења , алум.конструкције и разгласног система за отварање  
Нимус-а, услуге озвучења концерта Јована Маљоковића,услуге дежурства и други 
помоћни послови,услуге превоза учесника на Нимус-у. 
 
4.Рачун – 4240_ – Специјализоване услуге_______________ 4.816.557,00         9,25  
 
Специјализоване услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице по основу 
уговора о ауторском хонорару.  
 
- Рачун – 424221 – Услуге у култури _____________________ 2.055.254,00 
 
Обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригенте,солисте и 
испомажуће музичаре ангажоване по Програму рада као и трошкови ноћења истих у 
хотелу. 
 
- Рачун – 424911 - Остале спец.услуге – Нимус_____________ 2.761.303,00 
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Обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригенте,солисте и 
испомажуће музичаре ангажоване на Нимус-у  као и трошкови ноћења истих у хотелу. 
У оквиру наведеног износа обухваћене су измирене обавезе из претходне године у износу 
од 106.200,00 дин. 
 
Издвојена средства из Буџета града Ниша за реализацију Нимус-а на наведеном рачуну 
износе 2.387.769,00 дин. , средства у износу од 500.000,00 дин.добијена су од 
Министарства културе РС, док  сопствени приходи износе 155.580,00 дин.  
Укупна средства утрошена за реализацију Нимус-а износе 3.043.349,00 дин. 
Неизмирене уговорене обавезе из 2011.год. за потребе Нимус-а износе 757.866,46 дин. 
и биће измирене из средстава буџета Града планираним за реализацију Нимуса у 2012.год.   
 
 

Табеларни преглед остварених расхода за програмску активност и Нимус 
по економској класификацији: 

 
 

Ред. 
бр. 

Економска 
класификација 

Програм Нимус Укупно 

1 421111-Трошкови платног промета 191.618,73 38.795,00 230.413,73

2 421619-Закуп осталог простора  70.800,00 70.800,00

3 423421-Услуге информ.јавности        1.770,00  1.770,00

4 423441-Медијске услуге радија и тв 29.854,00 29.854,00

5 423599-Стручне услуге 229.646,60  229.646,60

6 423621-Услуге у угоститељству 20.917,50 6.935,00 27.852,50

7 423711-Репрезентација 57.688,98  57.688,98

8 423911-Остале опште услуге 85.909,00 156.043,00 241.952,00

9 424221-Услуге у култури 2.055.254,00  2.055.254,00

10 424911-Остале спец.услуге - Нимус 2.761.303,00 2.761.303,00

Укупно: 2.642.804,81 3.063.730,00 5.706.534,81
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5.Рачун – 4250 – Тек.поправке и одрж зграда и опреме_____  41.330,36             0,08 
 
Расходи текућих поправки и одржавања обухватају трошкове текућег одржавања зграда и 
трошкове текућег одржавања опреме. 
 
- Рачун – 425100 – Тек.поправке и одржавање зграда_________   24.970,36 
 
1.Рачун – 425115 – Радови на водоводу и канализацији_______   20.669,26 
2.Рачун – 425117 – Електричне инсталације_________________    4.301,10  
 
 
- Рачун – 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме______ 16.360,00 
 
Рачун текуће поправке и оджавање опреме обухвата услуге које се односе на поправку и 
одржавање рачунарске и уградне опреме. 
 
1.Рачун – 425222 – Рачунарска опрема_____________________   13.860,00 
2.Рачун – 425227 – Уградна опрема________________________    2.500,00 
 
 
6.Рачун – 4260 – Материјал _____________________________210.820,13           0,40 
  
- Рачун – 426111 – Административни материјал______________ 77.933,55 
 
Ови трошкови се односе на куповину материјала за несметано обављање 
административних послова: образаца, налога, фотокопир папира, итд.Набавка и плаћање се 
врши на основу фактура добављача * Office Superstore *, *Папир*итд. 
 
- Рачун – 426131 – Расходи за цвеће и зеленило________________7.850,00 
 
- Рачун – 426311 – Стручна литер.за ред.потребе запослених___  45.080,00 
 
Овај рачун односи се на трошкове претплате на стручне публикације и часописе предузећу 
* Параграф * Београд. 
 
- Рачун – 426811 – Хемијска средства за чишћење____________    7.607,00 
- Рачун – 426819 – Остали мат.за одрж.хигијене______________    2.561,00 
- Рачун – 426911 – Потрошни материјал_____________________  54.905,01 
- Рачун – 426913 – Алат и инвентар_________________________ 13.993,57 
- Рачун – 426919 – Остали материјали за посебне намене ______       890,00 
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   АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА  СРЕДСТАВА ЗА РАД 
     
1.Рачун 431211 - Амортизација опреме_____________________91.843,68        0,18 
  
Годишњи обрачун исправке вредности ( амортизација ) извршен је применом 
пропорционалне методе односно методе једнаких годишњих квота у процењеном веку 
трајања основних средстава када се примењују годишње стопе амортизације из 
Правилника о амортизацији. 
 
Одредбом чл.18.Закона о буџету Републике Србије за 2011.год. (*Службени гласник РС* 
бр.101/2010 и 78/2011) прописано је да ће директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањити  
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2011.год. сразмерно са делом средстава 
обезбеђених из буџета и средства остварених по основу донација. 
 
Из напред наведеног призилази да је део обрачунате амортизације основних средства 
књижен на терет капитала сразмерно са делом обезбеђених средстава из буџета и 
средстава остварених по основу донације у укупно оствареним приходима у 2011.години, а 
део амортизације на терет расхода, сразмерно са делом остварених сопствених средстава 
(прихода) у износу од 3,6%. 
     
 
        ОСТАЛИ   РАСХОДИ 
 
1.Рачун – 4820 – Порези, обавезне таксе и казне____________     7.130,00        0,01 
 
- Рачун – 482211 – Републичке таксе_______________________         450,00 
- Рачун – 482231 – Градске таксе___ _______________________      2.500,00 
- Рачун – 482251 – Судске таксе ___________________________     4.180,00 
 
                                                                             Укупно:              52.073.273,82     100,00 

 
 

УТВРЂИВАЊЕ   РЕЗУЛТАТА  ПОСЛОВАЊА 
 

                                УКУПНИ ПРИХОДИ  у износу                    53.086.015,74 
                                УКУПНИ РАСХОДИ  у износу                    52.073.273,82 
                                ВИШАК ПРИХОДА у износу                         1.012.741,92      
                        За покриће утрошених средстава за  
                    набавку имовине из текућих средстава                      1.205.771,19 
                           МАЊАК ПРИХОДА – ДЕФИЦИТ                         193.029,27 
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Мањак приход – дефицит настао је као резултат књижења трошкова амортизације за 
2011.год.на терет расхода са процентуалним учешћем сопствених прихода у укупним 
приходима и као резултат разлике стања на текућем рачуну сопствених прихода на 
почетку и на крају пословне године. 
 
Утрошена средства за набавку имовине из текућих средстава обухватају набавку : 
 
1.Рачунарске опреме ____________________________    110.500,00 
2.Опреме за културу_____________________________ 1.095.271,19 
 
 
У оквиру рачунарске опреме набављени су: 
 
1.Mонитор FSC LED 18.5_________________________      11.200,00 
2.Монитор Philips LED 21.5 (4 kom)________________      62.200,00 
3.Штампач Samsung  (1 kom)______________________      37.100,00 
 
У оквиру опреме за културу набављени су: 
 
1.Хорна Yamaha ________________________________    645.271,19 
2.Контрабас са гудалом __________________________    450.000,00 
 
Набавка опреме извршена је у складу са Програмом капиталног инвестирања у 
нефинансијску имовину у 2011.год. 
Највеће учешће у укупним расходима обухватају расходи за запослене и то 86,12% а од 
тога бруто плате и додаци запослених 67,05%. 
 
Специјализоване услуге обухватају услуге у култури ( ауторски хонорари диригената, 
солиста и испомажућих музичара,трошкови ноћења диригената, солиста и испомажућих 
музичара ) и њихово учешће у укупним расходима износи 9,25%. 
 
 

Табеларни преглед извршења буџета за 2011.год. 
 

 
Бр. 
поз. 

        
Конто 

                               
Опис 

            
План 
буџета 

2011.год. 

            
Извршење 
буџета 

2011.год. 

           
Разлика 

    
89 

    
4110 

                                    
Плате,додаци и нак. запослених 

 
35.200.000

  
34.813.740 

 
386.260

 4111 Плате и додаци запослених 35.200.000 34.813.740 386.260
90 4120 Соц.доприноси на тер.послод. 6.301.000 6.232.758 68.242
 4121 Допринос за ПИО 3.872.000 3.830.189 41.811
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 4122 Допринос за здравство 2.165.000 2.141.420 23.580
 4123 Допринос за незапосленост 264.000 261.149 2.851

91 4130 Накнаде у натури 910.000 582.830 327.170
 4131 Накнаде у натури 910.000 582.830 327.170

92 4140 Социјална давања запосленима 450.000 197.182 252.818
 4143 Отпремнине и помоћи 450.000 197.182 252.818

95 4210 Стални трошкови 1.555.000 1.270.887 284.113
 4211 Платни промет 200.000 126.339 73.661
 4212 Енергетске услуге 800.000 748.226 51.774
 4213 Комуналне услуге 300.000 194.893 105.107
 4214 Услуге комуникација 100.000 87.967 12.033
 4215 Трошкови осигурања 45.000 42.662 2.338
 4216 Закуп имовине и опреме 100.000 70.800 29.200
 4219 Остали трошкови 10.000  10.000

96 4220 Трошкови путовања 68.000  68.000
 4221 Трошкови служ.путов. у земљи 68.000  68.000

97 4230 Услуге по уговору 1.320.000 269.969 1.050.031
 4234 Услуге информисања 240.000 29.854 210.146
 4235 Стручне услуге 640.000 153.000 487.000
 4236 Услуге за домаћ. и угоститељство 100.000 6.935 93.065
 4237 Репрезентација 50.000  50.000
 4239 Остале опште услуге 290.000 80.180 209.820

98 4240 Специјализоване услуге 4.500.000 3.857.460 642.540
 4242 Услуге образ.културе и спорта 2.300.000 1.657.460 642.540
 4249 Остале спец.услуге - Нимус 2.200.000 2.200.000 

99 4250 Текуће поправке и одржавање 397.000 20.645 376.355
 4251 Одржавање зграда 260.000 6.785 253.215
 4252 Одржавање опреме 137.000 13.860 123.140

100 4260 Материјал 640.000 32.644 607.356
 4261 Административни материјал 80.000 32.644 47.356
 4263 Материјал за образовање кадра 50.000  50.000
 4266 Матер.за образ.културу и спорт 440.000  440.000
 4268 Матер.за домаћ.и угоститељство 50.000  50.000
 4269 Материјал за посебне намене 20.000  20.000

103 4820 Порези,таксе и казне 20.000  20.000
 4821 Остали порези 20.000  20.000

106 5120 Машине и опрема 1.340.000 1.194.571 145.429
 5122 Административна опрема 240.000 99.300 140.700
 5126 Опрема за културу 1.100.000 1.095.271 4.729

107 5150 Нематеријална имовина 100.000  100.000
 5151 Нематеријална имовина 100.000  100.000
  Укупно: 52.801.000 48.472.686 4.328.314
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Проценат извршења буџета за 2011.год. износи 91,80%. што је за мање у односу на 
2010.год. за 2,62%.  
Табеларни преглед извршења буџета сачињен је на основу ребаланса буџета из 2011.год.    
Проценат извршења буџетских средстава био би већи да су сви поднети захтеви за пренос 
буџетских средстава реализовани до краја 2011 год. 
Нереализовани захтеви из 2011.год. биће реализовани у 2012.год. из буџетских средстава 
намењених за реализацију програма и Нимус-а.    
             
Из напред наведеног извештаја може се закључити да је Нишки симфонијски оркестар  
рационално пословао водећи рачуна о свим трошковима и улагањима у датим околностима 
као и да су буџетска средства наменски утрошена у складу са опредељеним средствима 
буџета Града Ниша по позицијама и контима. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            НИШКИ  СИМФОНИЈСКИ  ОРКЕСТАР 
                                                                                              в.д.  Д и р е к т о р а  
                                                                                      Татјана Величковић Минчић  
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