
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 01.02.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се Предлог решења о давању сагласности на План и програм 
рада Народног позоришта Ниш за 2013. годину

II Предлог решења о давању сагласности на План и програм рада Народног 
позоришта Ниш за 2013. 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 Иван Вуковић, вршилац дужности директора Народног 
позоришта Ниш.

Број: 150-4/2013-03
Датум: 01.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 
број  72/09),  члана  37  Статута  града  Ниша ("Службени  лист  Града  Ниша",  број 
88/08) и члана 15 Одлуке о оснивању  Народног позоришта у Нишу  („Службени 
лист града Ниша“ број 2/2011-пречишћен текст) 

Скупштина Града Ниша на седници одржаној ________________ донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ на  План  и  програм  рада   Народног 
позоришта  Ниш за  2013.  годину,   број  01-25/3,  који  је  донео  Управни  одбор 
Установе, на седници одржаној  10.01.2013. године.

II План  и  програм  рада  Народног  позоришта  Ниш за  2013.  годину 
реализоваће  се  у  складу  са  финансијским планом ове установе за 2013. годину. 
 

III Решење доставити Народном позоришту Ниш, Управи за образовање, 
културу,  омладину  и  спорт  и  Управи  за  финансије,  изворне  приходе  локалне 
самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                                                                              Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  Народног  позоришта  Ниш,  на  седници  одржаној  10.01.2013. 
године донео је  План и програм рада  Народног позоришта Ниш за 2013. годину, број 
01-25/3.

У 2013.  години Народно позориште Ниш планира да  настави са  креативним 
радом реализујући представе и друге уметничке пројекте који гарантују успех и висок 
уметнички ниво.  Са циљем да постигне планиран  културни,  образовни и социјални 
ефекат,  Народно позориште ће радити на анимирању младе публике,  на стварању 
нових  партнерстава  са  културним  центрима  и  амбасадама  страних  земаља, 
повезивању са европском театарском мрежом преко фестивала  и  повећању броја 
гостовања,  семинара  и  радионица.  У  те  сврхе  планирана  је  и  реализација  новог 
динамичног маркетиншког концепта и новог визуелног идентитета ове установе.

Народно позориште планира извођење  најмање шест премијерних представа. 
Избор  наслова  и редослед  изласка  премијера  зависиће  од сценско-техничке 
сложености  пројеката,  као  и  од терминских могућности  стваралаца. Премијерни 
програм започиње представом  „Константин – знамење анђела“,  поводом 17. векова 
хришћанства,  откад  је  Константин  Велики  Миланским  едиктом  обуставио  прогон 
хришћана и дао им слободу вероисповести. Реч је о  комаду који се бави животом ове 
значајне историјске личности. 

С обзиром на чињеницу да је цела 2013.година у знаку обележавања Миланског 
едикта,  Маркетинг  служба  Народног  позоришта  ће  настојати  да  у  складу  са  овим 
значајним јубилејем осмисли и  испрати  кампању под радним насловом ТЕАТАР О 
КОНСТАНТИНУ, која ће трајати током целе године у различитим фазама.

Уз  реализацију  премијерног  програма,  на репертоару  Народног  позоришта  у 
2013. наћи ће се и велики број представа из претходних година. Планира се учешће на 
свим значајним позоришним фестивалима у земљи и иностранству. Такође у плану су 
и гостовања  у великим културним центрима у земљи, у мањим местима, где техничке 
могућности то дозвољавају и у градовима  страних држава са којима позориште има 
вишегодишњу успешну сарадњу.

Чланом 12. став 2. Одлуке о буџету Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 
број  108/2012)  прописано  је  да  „Надлежни  орган  индиректног  корисника  доноси 
годишњи финансијски план у складу са законом, другим прописом или статутом, на 
који сагласност даје надлежни директни корисник.“

Управа за образовање, културу,  омладину и спорт је,  као директни корисник, 
дала сагласност на Финансијски план Установе, који је у циљу целовитог сагледавања 
Програма достављен у прилогу.

Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са законом, прописима Града и 
циљевима  оснивања  Установе,   предлаже  се  доношење  решења  о  давању 
сагласности на План и програм рада  Народног позоришта Ниш за 2013. годину.

                  
           По овлашћењу-Начелник
     Управе за образовање, културу,
                омладину и спорт

                                                                                  _______________
                                   
                                                                                    Јелица Велаја



 

На основу члана 44 Закона о култури  („Сл.гласник РС“ бр.72/09), и члана 15 
Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу (''Службени лист града Ниша'', 
број  2/2011-пречишћен текст) и члана 23 став 1 тачка 5 Статута, Управни одбор 
Народног позоришта  у Нишу на седници одржаној 10.01.2013. године доноси

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ
за 2013. годину

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПОЗОРИШТА 

Мисија  Народног позоришта у Нишу јесте да као градско позориште, које 
кроз неговање домаће и светске драмске баштине захвата глобални духовни опсег, 
истовремено одговорно и креативно афирмишући вредности домаће културе, буде 
посвећено  продукцији  озбиљних  уметничких  остварења,  намењених  домаћој  и 
страној  публици. Наша  мисија  је  да  као  градско  позориште,  градимо  модел 
отвореног и динамичног позоришта у оквиру којег, почињу да живе и развијају се 
нови уметнички сектори, најпре Опера, а затим и Балет, као одговор на културне 
потребе наших грађана и грађанки.

Визија Народног  позоришта  у  Нишу  је  позориште  са  континуитетом  у 
развоју  у  свим  својим  секторима,  позориште  које  едукује  и  оплемењује  и 
захваљујући својим уметничким и естетским дометима, остварује живу сарадњу са 
свим  најважнијим  културним  субјектима  у  региону  и  шире.  Нашa визија  је  да 
промовишемо   савремену  уметност  и   шаљемо   поруке  својим  представама, 
друштвено  смо    ангажовани  и  у  сталној  комуникацији  са  својом  публиком  и 
окружењем.

СТРАТЕГИЈА ПОЗОРИШТА 

Виши  уметнички  нивои  и  уметничка  перфекција  биће  наш  правац. 
Позориште мора да врати своју публику, прошири домен утицаја на нове гледаоце 
и повећа умногоме број и нових представа и гледалаца. 

Треба  испунити  културни,  образовни  и  социјални  ефекат.  Ове  циљеве 
испунићемо остваривањем следећих задатака:
- Уметнички репертоар мора да обухвати и интересовања младе публике (ту 

мислимо на ђаке из виших разреда основних школа и средњошколце);
- Уметничка политика мора имати на уму и образовни циљ

(глумачке радионице, школску лектиру, едукативне перформансе);

1



- Позориште мора створити нове партнере и бити отворено за њих
(Сарадња  са  Мађарским  културним  центром,  Француским  културним 
центром,  Руском  амбасадом,  Словеначким  културним  центром,  Гете 
институтом,  Кинеском  амбасадом,  Иранским  културним  центром, 
Македонском амбасадом...);

- Повезивање Позоришта са европском театарском мрежом преко фестивала, 
гостовања, семинара, радионица;

- Презентовање рада Позоришта у иностранству кроз реализацију гостовања, 
учешћа у пројектима и на фестивалима;

- Реализација новог динамичног маркетиншког концепта;
- Изградња визуелног идентитета и дизајна Народног позоришта;
- Нова рекламна кампања за сезону која је пред нама; 
- Контакти  са  свим  медијским  кућама  како  у  Нишу,  тако  и  у  другим 

градовима;
- Учешће на конкурсима из области културе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Репертоар са најмање 15 наслова; 
- До 120 одиграних представа; 
 - Најмање шест премијера;
- Могућност независних пројеката из независне продукције; 
- Увећање социјалног ефекта; 
- Увећање сопственог прихода; 
- Константна присутност у медијској јавности; 
- Повећан број гледалаца;
- Повећана  заинтересованост  ђака  виших  разреда  основне  школе  и 

средњошколаца; 
- Већи број едукативних садржаја за запослене.

I ГОДИШЊИ РЕПЕРТОАРНИ ПЛАНОВИ

ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ

У  наредној  години  Народно  позориште  у  Нишу  намерава  да  настави  са 
успешним и креативним радом реализујући представе и друге уметничке пројекте 
који гарантују успех и висок уметнички ниво.
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1. КОНСТАНТИН – ЗНАМЕЊЕ АНЂЕЛА
ДЕЈАН СТОИЉКОВИЋ

Историјска драма говори о животу и делу Константина Великог кроз призму 
најбитнијих момената из његове богате биографије. Радња почиње у пролеће 337. 
године у војном логору близу Никомедије где затичемо императора у походу на 
Персију. Тешко болестан и свестан да му се ближи крај, Константин се исповеда 
Сципиону,  сину  свог  пријатеља  из  детињства.  Константин  говори  о  младости 
проведеној у родном Наису, војном службовању под Диоклецијаном и Галеријем, 
пријатељству са солунским свецем Димитријем, смрти оца Констанција у Јорку... 
Драма  је  замишљена  тако  да  се  смењују  сцене  из  Никомедије  са  сценама  из 
Константиновог  живота  (где  Константина  глуми  млађи  глумац),  тако  да  ће 
гледаоци имати прилике да сведоче преломним догађајима као што је Битка код 
Милвијског  моста,  виђење Крста  на  небу  близу Рима,  Први Васељенски  сабор, 
доношење  Миланског  едикта,  изградња  Константинопоља...  Напоредо  са 
историјском равни приче, биће представљен и један Константин који пати и сумња, 
воли и греши, човек од крви и меса, син, отац, супруг... А посебан део посвећен је 
његовој реформаторској делатности и преобраћењу у хришћанство у коме ће сем 
историјских факата пажња бити посвећена и хришћанском предању и легендама. 

Представа је замишљена као амбициозно, високобуџетно остварење какво је 
до сада ретко кад рађено не само у нишком већ и у осталим српским позориштима 
како би се достојно обележио јубилеј 1700 година од доношења Миланског едикта.

За реализацију ове представе потребна су средства у износу од 7.500.000,00 
динара: 

Из буџетских средстава: 7.000.000,00 динара
Из сопствених средстава:  500.000,00 динара

2. ВЕЛИКИ МАНЕВРИ У ТИЈЕСНИМ УЛИЦАМА
ИВО БРЕШАН

У  комедији  чија  се  радња  збива  у  Шибенику  1920,  Иво  Брешан  је  као 
полазиште искористио идеју Шекспирових комада Укроћена горопад и Живот је 
сан. Заплет почиње када крчмар Тафра одлучи да се на суров начин освети трговцу 
Пребанди који своју млађу кћер Цвету није хтео да уда за Тафриног сина Дунка. У 
своју игру укључује и пријатеље и рођаке, а како би успели у реализацији плана, у 
игру замене идентитета увлаче и странца и пијанца Багару кога представљају као 
младог контеа. Тако се око Пребанде и његове породице заврти невероватна  прича, 
пуна духовитих заплета и перипетија. Паралелно са овом одвија се друга линија 
комада – прича о Катици, Пребандиној старијој кћери, којој никако да нађу мужа 
због  њене  преке  нарави.  Ипак,  Брешан  се  кроз  цео  комад  бави  и  једним 
филозофским  питањем  –  односом  сна  и  јаве,  које  пак  отвара  питање  људске 
природе и суштине идентитета. 

За реализацију ове представе потребна су средства у износу од 1.500.000,00 
динара: 

Из буџетских средстава: 1.000.000,00 динара
Из сопствених средстава: 500.000,00 динара
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3. ЉУБИНКО И ДЕСАНКА
 АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ

Ова фарса и по, како је назива сам аутор, написана 60-их година прошлог 
века,  бави се проблемом малограђанског менталитета и комуникације,  тј.  њеним 
проблемом прикупљања,  ширења и поимања информација,  као  и  вечном темом 
мушко-женских односа. Догађа се у парку једног кишног дана, а почиње случајним 
сусретом Љубинка и Десанке. Ово је прва извођена драма нашег најплодоноснијег 
и једног од најзначајнијих српских драмских писаца.

За реализацију ове представе потребна су средства у износу од 2.200.000,00 
динара: 

Из буџетских средстава: 1.700.000,00 динара
Из сопствених средстава:  500.000,00 динара

4. МАСКА
 МИЛОШ ЦРЊАНСКИ

Маска је први драмски текст Милоша Црњанског, који се експлицитно бави 
декаденцијом друштвене елите, представљајући њену неспутану страст, којом она 
покушава  да  негира  монотонију  и  пролазност  живљења  и  неналажење  правог 
смисла.  Реч  је  о  лирском  и  донекле  експресионистичком  комаду  жанровски 
одређеном као поетска комедија, који се бави очајничком потрагом за смислом у 
трагичној поставци света.

За реализацију ове представе потребна су средства у износу од 2.200.000,00 
динара: 

Из буџетских средстава: 1.700.000,00 динара
Из сопствених средстава:  500.000,00 динара

5. ПЕР ГИНТ
ИБЗЕН

Пер Гинт је  драма у пет  чинова,  настала  на трагу норвешке  бајке.  То је 
прича  о  човеку  компромиса,  без  морала,  који  живот  троши  извлачећи  се, 
одуговлачећи и довијајући се на разне начине. Прича о човеку који неодговорно и 
из хира уништава животе људи око себе, стално се правдајући потрагом за смислом 
и истином. Неки ову драму називају сатиром норвешког егоизма, самодовољности 
и ускости, али и општељудске промашености.

За реализацију ове представе потребна су средства у износу од 3.000.000,00 
динара: 

Из буџетских средстава: 2.500.000,00 динара
Из сопствених средстава:  500.000,00 динара

6. СЛЕПИ МИШ - ОПЕРСКА ПРЕДСТАВА
Најпопуларнија Штраусова оперета Слепи миш код нас је била позната и 

као Шишмиш. Оперета (од италијанског: мала опера)  је сценско, ведро музичко 
дело  с  дијалозима  и  плесом. Постоји  легенда  да  је  Јохан  Штраус  Млађи 
(1825-1899) радио Слепог миша четрдесет три дана без престанка лишавајући се 
сна  и  хране.  После  два  месеца  у  позоришту  „Театар  ан  дер  Вин”  премијера  је 
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изведена  5.  априла  1874.  године.  Лепршава,  питка  прича,  заснована  на 
најпопуларнијим мелодијама валцера и полке, од премијерног извођења па све до 
данас омогућава да публика увек ужива у овом ремек-делу бечке оперете.

За реализацију ове представе потребна су средства у износу од 3.000.000,00 
динара: 

Из буџетских средстава: 2.500.000,00 динара
Из сопствених средстава:  500.000,00 динара

ИЛИ
* БОЖЈИ ЉУДИ
   БОРИСАВ СТАНКОВИЋ 

Драма  настала  по  збирци  приповедака  Боре  Станковића,  која  се  бави 
животом и судбинама људи одбачених од друштва, просјацима и поремећенима; 
онима који живе међу људима а ипак сами, у овом свету а ипак у својим световима.

ИЛИ
* САН ЛЕТЊЕ НОЋИ
ВИЛИЈЕМ ШЕКСПИР
Шекспирова рана класична комедија забуне, настала под италијанским утицајем, са 
вишеструким заплетима, јасним комичним секвенцама и радњом која се одвија у 
романтичној атмосфери, једна је од његових најбољих и најизвођенијих комедија. 
Ово је домишљата и духовита комбинација љубавне приче и магије, која се развија 
кроз  низ  комичних  сцена  о  погрешним  везама,  заљубљености,  сновима.  Све 
изгледа јако компликовано јер је Хернија обећана Деметријусу кога не воли, а њено 
срце  куца  само  за  једног  мушкарца,  Лисандера.  Ипак,  Хернијина  пријатељица 
Хелена је луда за Деметријусом. Међутим, када се магија умеша међу заљубљене, 
све постаје могуће.

 ИЛИ
*ОПЕРА ЗА ТРИ ГРОША
БЕРТОЛД БРЕХТ

ИЛИ
*ЛИСИСТРАТА
АРИСТОФАН

ИЛИ
*ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ
ЉУБОМИР СИМОВИЋ

ИЛИ
*НА ДНУ
МАКСИМ ГОРКИ

ИЛИ
*ПИТИ, ПЕВАТИ, ПЛАКАТИ
КСЕНИЈА ДРАГУНСКА
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ИЛИ
*ЈЕДНОЧИНКЕ
МУЗА ПАВЛОВА

ИЛИ
*ШЕСТ ЛИЦА ТРАЖИ ПИСЦА
ПИРАНДЕЛО

ИЛИ
*НИГДЕ НИКОГ НЕМАМ
ЕДВАРД БОНД

ИЛИ
*БОРИЛАЧКИ КЛУБ
ЧАК ПОЛАХЊУК
ИЛИ
*БРОД ЉУБАВИ
НЕБОЈША РОМЧЕВИЋ

ИЛИ
*ВЕРНИСАЖ
ВАЦЛАВ ХАВЕЛ

ИЛИ
*КАЗИМИР И КАРОЛИНА
ЕДЕН ФОН ХОРВАТ

ИЛИ
*ТЕАТАРМАХЕР
ТОМАС БЕРНХАРД

ИЛИ
*КАД ГЛУМАЦ УМИРЕ
МИРО ГАВРАН

ИЛИ
*ПОЧАСНО ВЕЧЕ
АЛФРЕД БАЛУЧИ

ИЛИ
*1984
ЏОРЏ ОРВЕЛ

ИЛИ
*СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
ЕДМОН РОСТАН
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ИЛИ
*КОД ВЕЧИТЕ СЛАВИНЕ
МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ

ИЛИ
*КИРИЈА
БРАНИСЛАВ НУШИЋ

ИЛИ
*БОГ ЈЕ DJ
ФАЛК РИХТЕР

ИЛИ
*ДРУГА СТРАНА
ДУКОВСКИ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕМИЈЕРНОГ ПРОГРАМА  У 2013. ГОДИНИ потребна су 
средства у укупном износу од 19.400.000,00  динара 

- 16.400.000,00  динара - из буџета Града
-   3.000.000,00 динара  -из сопствених средстава

Спецификацију трошкова за сваки пројекат посебно, накнадно ће усвојити 
Управни одбор Позоришта.

Напомена: Избор  наслова  и редослед  изласка  премијера  зависиће  од 
сценско-техничке сложености  пројеката,  као  и  од терминских могућности 
стваралаца. 

Народно позориште планира у 2013. години  најмање шест премијерних 
представа.

РАДИОНИЦЕ  које би држали светски истакнути уметници из области глуме.
 
ХУМАНИТАРНЕ АKTИВНОСТИ

У  оквиру  хуманитарних  активности,  Народно  позориште  планира  да  са 
одређеним  бројем  бесплатних  улазница  омогући  следећим  организацијама  и 
удружењима гледање позоришних представа:
- Удружење самохраних мајки
- Удружење Срећна породица
- Градско удружење церебралне и дечије парализе
- Друштво за помоћ МНРО Ниш (деца ометена у развоју)
- Међуопштинска организација Савеза слепих Ниш
- Специјална психијатријска болница – Горња Топоница
- Удружење дистрофичара Ниш
- Дом за децу и омладину Душко Радовић
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- Удружење студената са хендикепом

  
-Културне акције - пројекат 
- Нови пројекат - почетне припреме за отварање одељења Позоришног музеја:
Позориште  са  125  године  постојања  заслужује  да  има  посебно  одељење  са 
историјском  позоришном  грађом.  Припреме  би  подразумевале  прикупљање 
плаката,  програма,  књига,  часописа,  фотографија  од  грађана,  из  Историјског 
архива,  Народног  музеја,  Народне  библиотеке,  Музеја  позоришне  уметности  у 
Београду.

РЕПРИЗНЕ ПРЕДСТАВЕ 

У 2013-ој на репертоару ће бити представе из претходних година:
- Месец дана на селу
- Госпођа Министарка
-           Траг
- Едмунд Кин 
- Иза кулиса 
 -          Еуфемизам
-           Драга Јелена Сергејевна
-           Девојке
- Ожалошћена породица
- Мачоизам
- Нишекспрес
.           Свет

II ФЕСТИВАЛИ 
Фестивали  су  од изузетног  значаја  за  наш рад,  напредовање и померање 

уметничких  граница.  Они  су  наши  посебни  универзитети  на  којима  се  обавља 
пракса, истински активне школе које омогућавају сусрете са другим уметницима 
различитих  култура.  То  су  наши  сајмови,  стручна  усавршавања,  семинари, 
радионице,  тренинзи…  То  је  смотра  редитеља,  глумаца,  аутора  текстова...  На 
фестивалима  се  уговарају гостовања,  режије,  шире  видици,  размењују  искуства. 
Тако се одмеравају снаге и одређују будући циљеви. 

У Наредној години планирали смо учешће на следећим фестивалима: 
- Стеријино позорје – Нови Сад, 
- Југословенски позоришни фестивал – Ужице, 
- Јоаким Вујић - Шабац, 
- Јоаким Фест – Крагујевац,  
- Јоаким Интер Фест (мале сцене) – Крагујевац, 
- Театар са правим дејством –Младеновац, 
- Дани комедије – Јагодина,  
- Нушићеви дани – Смедерево, 
- Сремчеви дани – Сента,  
- Борини дани – Врање,  
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- Дани Зорана Радмиловића – Зајечар, 
- Театар фест – Раковица - Баоград,
- Балкан театар фест – Димитровград, 
- Дани Миливоја Живановића – Пожеревац, 
- Массукини дани – Велика Плана,
- Вршачка јесен – Вршац
- Позоришни маратон – Лесковац, Сомбор
- Сусрети професионалних позоришта Војводине  
- Месс – Сарајево
- Тврђава театар - Смедерево
- Фестивал у Тивту, Црна Гора – Тиват,
- Барски љетопис - Бар 
- Бутринти  - Саранда, Албанија,
- Скапма – Елбасан, Албанија
- Шекспир фестивал- Печуј, Мађарска
- Охридско лето – Охрид, Македонија
- Фестивал у Скопљу – Скопље, Македонија
- Фестивал у Белгороду – Белгород, Русија
- Дезире фестивал – Суботица

ГОСТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Планирана су бројна гостовања у земљи, у великим културним центрима и у 
унутрашњости (где техничке могућности дозвољавају извођење наших представа).

Од  гостовања  у  иностранству планирали смо  следеће:  Бугарска,  Русија, 
Италија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Македонија, Румунија, Мађарска, Босна 
и Херцеговина, Аустрија, Албанија, Грчка...
Финансирање: 

Финансијским планом за 2013. годину, Позоришту су за трошкове путовања 
одобрена средстав у износу од 1.450.000,00 динара:

- 1.050.000,00 динара  - из буџета Града
-    400.000,00 динара  - из сопствених средстава

III МАРКЕТИНГ: ПРОМОЦИЈА И ПРОДАЈА 

Маркетинг промоција

По програмским амбицијама и циљевима, али и по друштвеним и властитим 
очекивањима,  Народно  позориште у  2013.  години   мора  постати jeдна  од 
најзначајнијих и најважнијих институција културе у региону.

Као  и  претходних  година служба  промоције  имаће задатак  да  осмисли и 
реализује низ акција, манифестација, пратећих програма, као и презентацију  свих 
позоришних активности у различитим облицима.
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Маркетинг  промоције  планира  да  у  2013.  години  настави  са  бројним 
досадашњим маркетинг активностима и настоји да унапреди постојеће, али и уведе 
низ нових у циљу боље комуникације са публиком и афирмације нашег театра у 
земљи и региону:

 - нови  визуелни  идентитет позоришта  у  складу  са  новом  програмском 
концепцијом;
- односи са јавноћшу (унапређење односа са медијима:  новине,  часописи, 
радио и тв станице на локалном нивоу и на нивоу националних ТВ мрежа као и са 
међународним организацијама, градским институцијама.

Односи с јавношћу подразумевају такође као и до сада, континуиран рад са 
публиком,  привредним  партнерима,  невладиним  сектором,  владиним 
институцијама,  градским  институцијама,  фондацијама  и  међународним 
организацијама, као и грађанима. Континуиран рад са новинарима и позоришним 
критичарима  (позиви  на  премијере,  дистрибуција  информација,  аудио  и  видео 
материјала, фотографија и сл.)
- Осмишљене и професионално организоване конференције за штампу.
- Осмишљене  активности  којим  се  промовишу  глумци,  њихова  стална 
присутност у јавности, учешће у заједничким кампањама локалне заједнице.      
- Акције сталног промовисања глумаца у медијима
- Промоција позоришта на друштвено корисним мрежама.
- пропаганда;  континуирана  присутност  у  електронским  и  штампаним 
медијима, кроз гостовања, емитовање прилога, реклама, најава. Рад на побољшању 
квалитета  продукције  аудио,  видео   и  веб  реклама.  Акценат  на  медијима  са 
националном покривеношћу у наредној години. Рад на унапрађењу заступљености 
на интернету, у циљу веће презентације наше куће. 
- тв позориште - заједнички  пројекти  са  локалним  ТВ станицама  у  циљу 
анимације  и  едукације  публике  (образовне  серије,  репортаже  са  путовања, 
позоришни студио...)
- акције  анимације  публике током целе године,  а  наменски  организоване 
поводом важних датума везаних за позоришну уметност и акције које прате  процес 
позоришне продукције  (премијере,  фестивали,  гостовања).  Стално осмишљавање 
акција „изненађења“ за позоришну публику у фоајеима, чиме подстичемо њихову 
радозналост,  а  у  циљу  стварања  нове,  као  и  неговања  сталне  публике- 
организовање  најразличитијих  програма  на  степеништу  позоришта  у  циљу 
оживљавања јавног простора. У низу предвиђених акција, издвојили би следеће.

-       Позориште отворених врата: поводом 27. марта Светског дана позоришта, 
већ традиционална манифестација добиће на још већем значају увођењем нових 
радионица  са  публиком и организацијом низа  пратећих  изложби и промоција  у 
оквиру тог датума,

- Дан Народног позоришта,  Ноћ музеја и Ноћ позоришта

- Wеб  сајт;  добро  осмишљен  и  дизајниран  wеб  сајт,  стално  ажуриран  и 
интерактиван. У плану је израда и на енглеском језику. Направити малу уређивачку 
редакцију за wеб сајт и други штампани материјал.  Наставити са ширењем базе 
података са е-маилинг листама, бројевима мобилних телефона публике и адресама 
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Постављање  Књиге  утисака  за  публику,  која  би  стајала  у  холу  позоришта  и 
истовремено била активна у електронској форми на wеб сајту.
- Пратећи програми; промоције и представљање књига и специјализованих 
часописа који прате рад   позоришне уметности  предвиђене су у оквиру пратећих 
програма,  као  и  концерти  који  се  уклапају  у  уметничку  концепцију  позоришне 
сезоне.

Маркетиншке кампање

С обзиром да је цела 2013.година у  знаку обележавању Миланског едикта, 
Маркетинг  Народног  позоришта  ће  настојати  да  у  складу  са  овим  значајним 
јубилејем  осмисли  и  испрати  кампању  под  радним  насловом  ТЕАТАР  О 
КОНСТАНТИНУ, која ће трајати током целе године у различитим фазама.

Затим ту су и посебне рекламне кампање које промовишу нови визуелни 
идентитет Позоришта, затим стални позоришни репертоар, премијерне представе и 
важне датуме (11. март - Дан Народног позоришта у Нишу, Светски дан позоришта 
итд.)
Ове рекламне кампање би биле реализоване кроз савремена рекламна средства - 
штампани  материјал;  билборди,  city  light,  банери,  месечни  репертоари,  флајери, 
премијерни  програми  и  плакати,  позивнице,   као  и  кроз  продукцију ВЕБ и ТВ 
спотова, Радијске џинглове и сл.

МАРКЕТИНГ- ПРОДАЈА

Основни правци активности:
- Стварање  чврсте  мреже  сарадника  на  факултетима,  у  предузећима, 
установама, школама;
- Склапање  годишњих  уговора  о  откупу  улазница  са  свим  институцијама, 
предузећима и установа
- Континуирано  враћање  премијерне  публике  путем  претплатних  комплета 
улазница и рад на стварању нове премијерне публике;
- Штампање и продаја позоришних картица са попустом;
- Продаја  представа  различитим  поводима:  симпозијуми,  јубилеји,  ђачке 
екскурзије (повезивање са туристичким агенцијама);
- Комерцијална  гостовања  Позоришта,  као  и  гостовања   представа других 
поѕоришта у Нишу, што доноси додатну зараду.

IV ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
 
Континуирана  професионална  едукација  запослених  је  неопходна  у  свим 

установама културе.
Имплементација  сваке  нове  стратегије  и  програма  у  области  менаџмента 

једне установе у култури захтева и скуп специјализованих знања и вештина.
Од  свих  професионалаца  у  култури  се  очекује  да  прате  технолошке 

иновације, професионалне захтеве и стандарде, естетске трендове и одговарајуће 
теорије.
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У  циљу  што  успешнијег  усавршавања  својих  кадрова,  Позориште  ће  у 
наредном  периду  радити  на  партнерским  односима  са  цивилним  сектором  и 
покушаће да у значајној мери искористи све програме едукације које пружају ове 
невладине  организације  у  области  менаџмента  у  култури,  на  територији  читаве 
Србије и у окружењу.

Значајан  допринос  ће  имати  и  програми  едукације  које  пружају  страни 
културни  центри  у  нашој  земљи,  тако  да  ће  стално  праћење  јавних  позива  на 
семинаре,  радионице  и  друге  програме  едукације,  размена  информација  и 
умрежавање бити важан сегмент нашег деловања са циљем мотивације запослених 
да се стално усавршавају и стичу нова знања и вештине.

Још  један  важан  аспект  нашег  деловања  у  наредном  периоду  биће 
покретање  стварања  волонтерског  центра  и  даљи  развој  Клуба  пријатеља 
Позоришта. Ту се нарочито мисли на изградњу партнерских односа са Академијом 
уметности у Нишу.

На  основу  анализе  потреба  запослених  и  стратегија  и  програма  које 
Позориште има за циљ да имплементира, у наредном периоду истичемо као план 
развоја стручних кадрова:

Руководећи кадар
- способност за стратешки менаџмент
- лидерство
- способност координације

Уметнички сектор
-  најразличитије  радионице  на  којима  се  стичу  нова  знања  и  технике  глуме  и 
позоришног израза
- стручни семинари
- међународне конференције
- стручна путовања и праћење важних позоришних фестивала у земљи и         
иностранству
- праћење свих најважнијих премијера у земљи и у региону

Служба маркетинга
- Конференције, семинари и радионице у земљи који се баве следећим областима у 
оквиру  менаџмента  у  култури:  пројектни  менаџмент,  писање  пројеката, 
фундраисинг, менаџмент и маркетинг у установама културе, односи са јавношћу, 
програми анимације публике.

Технички сектор
-  Програми едукације и нових вештина у сфери позоришне шминке,  савременог 
дизајна  светла,  истраживања  у  области  звука  и  савремене  примене  звука  у 
Позоришту,  као  и  едукација  видео-техничара  у  области  нових  технологија  и 
визуелног израза.

Служба финансија
- Семинари и стални програми едукација и праћења нових информација у следећим 
сегментима: завршни рачун, периодични обрачуни, јавне набавке, нови прописи...
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Правна служба
-  Семинари,  конференције,  јавне  расправе  у  области  праћења  нових  прописа, 
стратешких докумената и сл.

Служба за безбедност
- Стручно усавршавање из области здравља на раду и заштите од пожара.

Библиотека 
 -  Праћење нових  драмских  текстова,  семинари,  конференције  у  области  нових 
програма  електронских  претрага  у  библиотекарству.  Међународна  смотра 
библиотекара у Београду на Филозофском факултету.
Финансирање:

Финансијским  планом  стручног  образовања  и  усавршавања  запослених 
Позоришта  за  2013.годину  извршиће  се  расподела  средстава  планираних  и 
одобрених за те намене у укупном износу 190.000,00 динара и то:

-  100.000,00 динара - из буџета Града
-  50.000,00 динара  - из сопствених средстава

ЕДУКАЦИЈА ПУБЛИКЕ 
 У  плану  је  да  се  реализују  и  мали  анимациони  програми  и  пројекти  са 
циљем  да  се  анимира  и  едукује  публика:  тематска  предавања  и  разговори  у 
средњим школама и на факултетима, отворене јавне пробе позоришних представа, 
радионице и перформанси. Овим програмима Позориште би искорачило ка својој 
публици и отворило нове аспекте за сарадњу и изградњу партнерских односа са 
свим субјектима у граду (од школа и факултета, до привредника).

V ЗАПОСЛЕНИ
Средствима  из  буџета  Града  одобрено  је  финансирање  плата  за  96 

запослених.
У  складу  са  потребама  организације  процеса  рада  у  Позоришту, 

Правилником  о  организацији  и  систематизацији  послова,  као  и  установљавање 
нове службе - ОПЕРЕ у оквиру Уметничког сектора, Позориште ће у 2013.години:

1.  Попуњавати  упражњена  радна  места  за  која  је  одобрено  финансирање 
плата средствима буџета Града

2.  Попуњавати  радна  места,  за  која  ће  током  године  бити  одобрено 
финансирање  по  захтевима  Позоришта  за  проширење   за   5 извршилаца,  и  то: 
глумци, уметнички  директор,  редитељ,  сценограф,  костимограф...  радна  места 
предвиђена службом опере – руководилац службе опере дакле, радна места која су 
уско везана за обављање основне делатности.
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VI МАТЕРИЈАЛИ
- административни материјал
- материјал за културу
- материјал за образовање и усавршавање (стручна литература)
- материјал за саобраћај
- материјал за домаћинство
- материјал за посебне намене (обнављање представа и др.)

Финансијским  планом за  2013.  годину за  ову намену планирана  су  и  одобрена 
средства укупном износу 3.270.000,00 динара и то:

-  2.270.000,00 динара - из буџета Града
-  1.000.000,00 динара  - из сопствених средстава

VII  СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА, ОТПРЕМНИНЕ, ПОМОЋИ
И ДРУГА ПРИМАЊА  

У  складу  са  позитивним  законским  прописима  и  нормативним  актима 
Позоришта,  вршиће  се  исплата  за  социјална давања,  отпремнине  при одласку у 
пензију, јубиларне награде, накнаде трошкова у случају  смрти запосленог, члана 
уже породице запосленог, солидарне помоћи  и других примања  запослених.

За социјална давања, отпремнине, помоћи и друга примања,  исплата ће се 
вршити у оквиру одобрених  средства у износу од  510.000,00  динара и то:

-  400.000,00 динара из буџета Града
-  110.000,00 динара из сопствених средстава.

           
 АНГАЖМАН ГЛУМАЦА ПО УГОВОРУ

С обзиром на то да је у представама које су на репертоару Позоришта, током 
претходне године ангажовали смо глумаце по уговору о ауторском хонорару, то ће 
се њихово ангажовање за играње у представама Позоришта наставити и у 2013. 
години.

Планирамо  и  ангажовање  глумаца  по  уговору  о  ауторском  хонорару  на 
новим пројектима планираним за 2013. годину.

VIII ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА
За  текуће  поправке  и  одржавање  планирана  су  средства  у  износу  од 

1.300.000,00  динара,  од  чега  1.000.000,00 динара из  буџета  Града,  а  300.000,00 
динара из сопствених средстава.

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ
Планирана су средства  у износу од 850.000,00 динара,  од чега  из  буџета 

Града 700.000,00 динара, из сопствених средстава  150.000,00 динара.
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-  адаптација  ентеријера  и  екстеријера  зграде  (санација  главног  улаза  у 
зграду)

- адаптација појединих просторија за нове намене
- кречење канцеларија
- глачање мермера, полирање тераца пода
- постављање итисона у фоаеима и позоришној сали
- оплемењивање екстеријера расветним телима
- сређивање таванског простора
- одржавање санитарних чворова и бојлера
- одржавање централног грејања
- одржавање електричних инсталација 
- сређивање фоајеа
- одржавање подстанице
- одржавање столарске радионице
- одржавање магацинских простора

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ
Планирана су средства  у износу од 450.000,00 динара,  од чега  из  буџета 

Града 300.000,00 динара, из сопствених средстава  150.000,00 динара.
 -  одржавање  комплетне  тонске  и  електро  опреме  у  Позоришту  која  се 

користи у функцији представа
 - одржавање рачунара
 - одржавање возила и регистрација
 - одржавање клима уређаја и подстаница за грејање
 - одржавање столарских машина и других машина
 - замена завеса на позорници (црна и бела кутија)
 - замена патоснице

Проблем простора за  РАДИОНИЦУ Народног позоришта још увек није 
решен.  Подсећања  ради:  користимо  простор  који  нам  је  Град  дао  1994.г,  као 
привремено решење након одузимања ранијег простора на чијем је месту изграђен 
ТЦ Калча.  Пошто је  нерешено  питање власништва,  Позориште нема дозволу за 
санацију тог објекта.  Таква ситуација је кулминирала рушењем једног од зидова 
(том  приликом  су  уништена  и  два  аутомобила).  У  јако  лошем  стању  јесу  и 
радионица, као и наша два магацина! Ми немамо ни приближно адекватан простор 
за складиштење декора. 

Ентеријер у згради  похабан, без смисла и концепта, сиромашан и демоде. 
То се односи на салу, ходнике, канцеларије, односно, на цео радни простор. Реално 
је очекивати да нам се ове године одобре средства за реконструкцију ентеријера, а 
на основу Главног пројекта позоришне сале и фоајеа који је израђен у 2010. години. 

У међувремену, потребна су нам средства мањег обима да бар делимично 
решимо проблем: намештај за (тренутно потпуно празан) горњи фоаје и минимално 
опремање канцеларија неопходним недостајућим елементима.

IX MAШИНЕ И ОПРЕМА 
- путнички аутомобил
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Народно позориште је у 2010. години добило без накнаде од Управе царине 
заплењено возило марке «Фолксваген кеди», које користи Позоришту за обављање 
редовне  делатности,  али  је  чињеница  да  је  старо  (1998.)  и  да  је  неопходно  да 
позориште  набави  нов  аутомобил који  би  користио  Позоришту  за  обављање 
редовне делатности, за потребе превоза људи и набавке материјала мањег обима, 
као и превоза ансамбла и декора код мањих позоришних форми. 

- теретно возило за транспорт декора. 
Позориште располаже потпуно старим,  исхабаним и непоузданим камионом! Ни 
сталне и скупе поправке више га не држе у исправном стању.

- комби возило
Након  расходовања  прастарог  позоришног  аутобуса,  остали  смо  без 

превозног  средства  за  уметнички ансамбл  и технику.  Приликом гостовања увек 
имамо огромне потешкоће око превоза, јер он умногоме повећава наше трошкове, 
што  нас  чини  скупљим  од  других  позоришта  (београдских,  новосадских, 
суботичких) који имају своје аутобусе и комби-возила, што битно утиче на нижу 
цену њихових представа. 
- дихт машина за столарску радионицу
- комбинована машина за столарску радионицу (као парцијалне машине или 
цела)
- отпрашивач
- абрихтер
- електрична кратилица
- аку шрафилица
- електрично ренде
- микс пулт
- појачало 6 ком
- звучне кутије 8 ком
- микрофони
- мониторске кутије
- инспицијентски пулт
- микрофони за пренос представе
- пројекциони рефлектори
- видео пројектор
- ласерски колор штампач
- скенер А3
- тфт монитор
- рачунар са профи музичком картицом
- рачунари
- класични рефлектори
- портабл шиваћа машина са више операција
- шиваћа машина за технички текстил
- парна преса
- парна пегла
- фен
- фигаро
- професионалне фризерске маказе
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- машина за суви лед
- решо
- алат приручне сценске радионице
- алат за кројачку радионицу
- алат за столарску радионицу
- алат за електро радионицу
- сефови за оружје и пиротехнику
- клима уређаји
- апарат за CO2 варење
- бушилице
- патоснице
- кутија за ексере
- кутија завеса

Машине  за  столарску  радионицу су  дотрајале.  Неопходно  је  решити 
проблем куповином нових машина, пре свега због кварова који могу довести до 
повређивања запослених и захтева које морамо испунити сходно Закону о здрављу 
на  раду  и  Закону  о  заштити  од  пожара,  као  и  осталим  позитивним  законским 
прописима. 

Опрема  тонске  и  светлосне  технике је  неопходна.  Деценијска 
занемареност  довела  је  до  тога  да  смо  једино  позориште  у  земљи  са  овако 
застарелом и примитивном техником.  Испред нас су и сва позоришта за децу у 
земљи, која имају далеко квалитетнију опрему

Додатне потребе сцене састоје се у реквизитерским машинама и приручном 
алату за мање поправке декора.
Укупно потребно 8.000.000,00 динара

XIII КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА
Санација електро-инсталационе мреже!!! Због константне опасности од пожара, 
електро-инсталациона  мрежа представља озбиљан  безбедносни  проблем.  Стални 
кварови и ограничења онемогућавају нормалан рад. Инспекцијске службе су већ 
више пута интервенисале и  упозоравале да ће забранити рад Позоришту.

У  предходним годинама  урађена  је  санација  сценске  расвете  и  собе  са 
разводним  орманима,  израђени  су  Главни  пројекати,  а  неопходна  је  комплетна 
санација остале електро-инсталационе мреже у самој згради, као и у позоришној 
столалрској радионици у Зетској улици.
Санација кровне конструкције и инсталација грејача на крову. Кров Народног 
позоришта  је  израђен  од  бакарних  плоча,  тако  да  у  зимском  периоду  када  су 
обимне  снежне  падавине  и  ниске  температуре  долази  до  стварања  леда  који 
притиска бакарне плоче и долази до пуцања лемова, лед се топи испод снежног 
покривача  и  прокишњавају  плафони  целог  Позоришта.  Зато  је  неопходно  и 
ургентно  урадити  санацију кровне конструкције  (носећих кровних греда које су 
иструлеле),  а  затим  уградити  грејаче  са  термостатима  који  допринети  да  и  у 
зимском периоду кров на Позоришту буде сув, те тако спречити пропадање нове 
кровне кострукције и само прокишњавање просторија.  Потребна средства за ову 
намену су 3.000.000,00 динара
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Потребна  средства  за  капитално  инвестирање  за  2013.  годину  су  око 
40.000.000,00 динара

НАПОМЕНА: Набавка машина и опреме и улагање у капитално одржавање зграде 
и  објекта  реализоваће  се  у  складу  са  Планом  капиталног  инвестирања  у 
нефинасијску имовину за 2013. годину.

У Плану и програму рада изложили смо све алармантне потребе Позоришта 
које  се  односе  на  набавку  машина  и  опреме  и  капиталног  одржавања зграде  и 
опреме.

IX ЗАКЉУЧАК

У свету,  позоришта представљају своје градове, говоре о њиховом нивоу. 
Метрополе имају велики број  позоришта,  негују  стара,  а  опет спремно отварају 
нова. Наш град има једно драмско - Народно позориште. Оно ће   говорити   о 
култури и нивоу, о бризи и љубави, о укусу и знању оних људи који воде Град.  
Однос власти и уметности, будућности и визије, види се у тим релацијама. Колико 
је  један  град  отворен  и  спреман  да  подржава   и  помаже   развој  уметности, 
продубљује и  ствара лепоту, чува традицију, упознаје нове правце, отвара младима 
врата и ствара нову интелектуалну елиту, у толикој мери и јесте  Град. Сигурни 
смо  да  ћете  препознати  колико  је  битно  да  будемо  финансијски  подржани  и 
остваримо овај   наш план. То је пут ка европским вредностима, то је начин да се 
тка културна мрежа по којој желимо да ходамо ка свету и да  свет доведемо код 
нас. 
  

ПРЕДСЕДНИК
    УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                      Дејан Петковић, дипл. 
филолог                                                   
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ
Број: 01-
Датум: 10.01.2013.

  На основу члана  44. став 1 тачка 6 Закона о култури и Члана 13 став 1 тачка 6 
Одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  оснивању  Народног  позоришта  у  Нишу 
(''Службени лист града Ниша'', број 94/2010),  Управни одбор Народног  позоришта Ниш на 
седници одржаној дана 10.01.2013. год. доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

Средства из Буџета у износу од 107.127.000,00 динара и сопствени приходи и примања у 
износу од 6.584.000,00 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом 
нивоу, и то:

Конто Опис   План       
   буџета за

   2013

Сопствена 
средства

Укупно

411000 Плате и додаци запослених 64.305.000 300.000 64.605.000
100 Плате и додаци запослених 64.305.000 300.000 64.605.000

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 11.511.000 54.000 11.565.000
100 Допринос за пензијско и инвал. осигурање 7.074.000 36.000 7.110.000
200 Допринос за здравствено осигурање 3.955.000 15.000 3.970.000
300 Допринос за незапосленост 482.000 3.000 485.000

413000 Накнаде у натури 1.880.000 10.000 1.890.000
100 - Трошкови превоза на рад и са рада 1.880.000 10.000 1.890.000

414000 Социјална давања запосленима 400.000 110.000 510.000

300 - отпремнине и помоћи 400.000 50.000 450.000
400 - помоћ у медицинском лечењу 60.000 60.000

415000 Накнаде трошкова  за запослене 0 0

100 - превоз
416000 Награде запосленима и остали расходи 751.000 751.000

100 Награде запосленима 751.000 751.000

421000 Стални трошкови 7.400.000 600.000 8.000.000

100 - платни промет 500.000 100.000 600.000
200 - енергетске услуге 4.500.000 100.000 4.600.000
300 - комуналне услуге 700.000 100.000 800.000
400 - услуге комуникација 450.000 100.000 550.000
500 - трошкови осигурања 920.000 100.000 1.020.000
600 - закуп имовине и опреме 330.000 100.000 430.000

422000 Трошкови путовања 1.050.000 400.000 1.450.000
422100 - трошкови служб. путовања у

земљи
750.000 250.000 1.000.000

422200 - трошкови служб. путовања у
иностранству

300.000 150.000 450.000

423000 Услуге по уговору 6.650.000 1.410.000 8.060.000
100 - административне услуге 20.000 20.000
200 - компјутерске услуге 100.000 50.000 150.000
300 - услуге образовања и усавршавања

запослених 100.000 90.000 190.000
400 - услуге информисања 800.000 200.000 1.000.000
500 - стручне услуге 200.000 150.000 350.000
600
700

 услуге за домаћинство и угоститељство

 Репрезентација

200.000
250.000

300.000
300.000

500.000
550.000

900 - остале опште услуге 5.000.000 300.000 5.300.000



424000 Специјализоване услуге 9.070.000 2.000.000 11.070.000
200 - услуге образовања и културе 500.000 200.000 700.000
300 - медицинске услуге 200.000 100.000 300.000
400 - услуге одржавања аутопута 40.000 40.000
600 - услуге очувања животне средине 10.000 10.000
900 - остале специјализоване услуге 8.370.000 1.650.000 10.020.000

425000 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 300.000 1.300.000
100 - одржавање зграда 700.000 150.000 850.000
200 - одржавање опреме 300.000 150.000 450.000

426000 Материјал 2.270.000 1.000.000 3.270.000
100 - административни материјал 120.000 100.000 220.000
300 - материјал за образовање кадра 120.000 100.000 220.000

400 - материјал за саобраћај 120.000 100.000 220.000
600 - материјал за културу 1.570.000 450.000 2.020.000
800 - материјал за домаћинство 140.000 100.000 240.000
900 - Maтеријал за посебне намене 200.000 150.000 350.000

431000 -Амортизација опреме 100.000 100.000

200 Амортизација опреме 100.000 100.000

481000 Дотације невладиним организацијама 100.000 100.000

900 Дечја недеља 100.000 100.000

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

300 - новчане казне

483000 Новчане казне по решењу суда 840.000 100.000 940.000
100 - новчане казне по решењу суда 840.000 100.000 940.000

511000 Зграде и грађевински објекти
300
400

- капитално одржав.зграда и објекта
- Пројектно планирање

512000
100

Машине и опрема
- опрема за саобраћај

100.000 100.000

200 - административна опрема 50.000 50.000
600 - опрема за образовање кул. и спорт 50.000 50.000

515000 Остала основна средства
100 - нематеријална средства

УКУПНО: 107.127.000 6.584.000 113.711.000



О б р а з л о ж е њ е

411000 – Плате запослених   -    Полазна основа је исплаћена зарада за август 2012. год. 
Исплаћену  масу средстава из августа 2012. увећали смо за 5 процената помножили са 12 
месеци и добили расположиву масу на конту 411100 у износу од 64.305.000, 00 дин. 
Предвиђен број запослених за 2013. год. је 96 за који имамо сагласност.
Ова средства користићемо из Буџета Града. Средства која су предвиђена из сопствених 
прихода била би стимулација којом бисмо наградили  ванредно ангажовање у раду и 
награде за тај рад.

412000 – СОЦИЈАЛНИ  ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Доприноси су обрачунати у складу са важећим Законом 17,9% на бруто зараде.
Бруто зарада 64.305.000 х 17.9%  =11.511.000
11% ПИО                      7.074.000
6.15% Здравство           3.955.000
0.75% Незапосленост     482.000
За сопствена средства, уколико буду коришћена за стимулације, ваћи исти принцип 
обрачуна доприноса.

413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ
Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада. Износом од 
1.880.000 дин. обухваћено је 11 месеци накнаде за запослене према тренутно 
расположивим подацима о ценама превозника за прву зону градског превоза. 

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
На овој позицији планирамо 400.000,00 дин. У 2013. год. две запослене испуниће један од услова 
за одлазак у пензију. Како то није коначно јер , по закону, обе могу да раде до испуњења оба 
услова, ми смо предвидели средства према тренутно расположивим подацима о просечној заради 
на територији републике Србије. У овај износ такође садржан је и део који се односи на  помоћи у 
случају  болести или смрти запослених или чланова њихове породице, да у колико дође до тога 
можемо да изађемо у сусрет запосленима.
И из сопствених средстава, у колико буџет није у могућности, и у колико било буде потребно 
планирали смо исплату отпремнина и помоћи за своје запослене.

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 
С обзиром да смо у 2012. Финансијским планом предвидели средства за исплату Јубиларних 
награда запослених који су то право остварили током 2009. и 2010. год. планом за 2013. 
обрачунали смо те награде за 2013. год. Такође напомињемо да је и овде обрачун урађен на бази 
података који су објављени у тренутку израде овог плана, тако да, у колико дође до промене 
полазних основа за обрачун исказана средства неће бити довољна за исплату истих. Средства ће 
се обезбедити из неких других извора а искључиво ребалансом буџета.

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкове платног промета оставићемо у нивоу из 2012. год. у износу од 500.000,00 дин. мада 
постоји тенденција сталног пораста истих, из буџета и 100.000,00 дин из сопствених средстава.



Трошкове по свим контима на четвртом нивоу  расподелили смо према тренутно расположивим 
параметрима, односно на основу износа рачуна из 2012. год. и то реално за 12 месеци. Реално је 
да два месеца /октобар и новембар 2012./ буду пренете обавезе у 2013. год. а такође и децембар 
2012. јер рачуни за дванаести месец стижу у јануару 2013. год. Ово се, пре свега, односи на 
енергетске услуге и комуналне услуге.

Трошкове осигурања увећали смо за износ предвиђене инфлације у 2013 год. као и за део 
неплаћених обавеза из 2012. год који мора бити плаћен у 2013. год. Пренете обавезе из 2012. год 
су 432.095,00 дин.

Закуп имовине и опреме повећан је у односу на 2012. год јер ће за реализацију Програма рада у 
2013. год. Позориште имати велики број спољних сарадника који живе ван Ниша као и трошкове 
око закупа градског простора за складиштење декора и реквизите која је нагомилана а у згради 
позоришта нема довољно места за све то.

422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Последњих година учествовали смо на већем броју фестивала у земљи и иностранству на којима 
смо и освајали  награде. Надамо се да ће овај тренд бити настављен и у 2013. год па, с тога, би 
нам за ту намену био потребан скоро исти износ као претходних година.  За гостовања у земљи 
планирамо  750.000,00 дин а за гостовања у иностранство 300.000.00. У ове износе урачунате су 
дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја. 
Позориште планира учешће на  више фестивала у 2013.  год.  као  и  гостовања у  иностранству.  
Учешће на фестивалима је наш приоритет и не можемо сматрати да смо успешно Позориште ако 
не будемо присутни на њима. Сматрамо да је учешће на фестивалима не само успех Позоришта 
већ и Града који представљамо на тај начин.  Од свих, напоменућемо само неке
Зајечар – „Дани Зорана Радмиловића“
Крагујевац – „Јоаким фест и Јоаким Вујић“
Сента – „Сремчеви дани“
Пожаревац – „Дани Миливоја Живановића“
Аранђеловац – „Мермер и звуци“
Свилајнац – „Синђелићеви дани“
Јагодина – „Дани комедије“
Ужице – „Југословенски позоришни фестивал“
Велика Плана – „Масукини дани“
Врање – „Борини дани“
Нови Сад – „Стеријино позорје“
и низ гостовања по Војводини: Зрењанин, Инђија, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац и 
многа друга.
Од гостовања у иностранству напомињемо да смо бројна гостовања  већ имали али у 2013. години 
та активност биће проширена. Планирамо гостовања у Аустрију, Мађарску, Албанију, Бугарску, 
Македонију, Русију, Грчку, Турску, Немачку, Хрватску, Словенију, и друге земље са којима наша 
земља буде развијала односе на свим пољима па наравно и на пољу културе.
Из сопствених средстава исплаћујемо службена путовања Директора и ансамбла на гостовањима 
које не покрива Буџет.

423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта , па 
ће се, сходно повећању износа средстава за 2013. год. и ови трошкови  прилагодити. Ова средства 
користе се за штампање рекламног материјала за представе,  како нове тако и постојеће као и 
коришћење стручних услуга  у току рада.   У оквиру конта   остале  опште услуге  покривен је  
највећи део услуга свих профила. Уговори о делу за израду сценографије за представе, ноћења у 
хотелима гостујућих сарадника заједно са пипадајућим делом порезе на друге приходе, израда 
фотографија за представе, снимања ,



 терошкови  шпедиције  за  службени  пут  у  инострансто   ноћење  и  изнајмљивање  аутобуса  и 
камиона приликом наших гостовања у земљи и иностранству и многе друге услуге.
У оквиру ове позиције планирана су и средства на конту 423300 – образовање и усавршавање 
запослених а које се односе на континуирану едукацију запослених, полагање  стручних испита у 
области заштите на раду  по налогу инспекција.
Стручне услуге односе се на плаћање рачуна лицима која ангажујемо као стручне консултанте у 
одређеним областима. 
На овој позицији из Буџета планирана су и средства која се односе на прославу  1.700 година 
Миланског едикта у износу од 4.000.000,00 дин.

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Ова  позиција  односи  се  на  ауторске  хонораре  гостујућих  сарадника.  Позориште  у  2013  год. 
планира   нове премијере па самим тим и велики број сарадника. 
С обзиром на то да је 2013. год. година у којој се обележава 1.700 год. од доношења Миланског  
едикта  и  да  је  Ниш град  који  ће  се  укључити  у  ту  прославу,  логично  је,  да  ће  и   Народно  
позориште велики део својих активности посветити том догађају.  Расположива средства  за ту 
намену су 3.000.000,00 дин. У 2013. год. планирамо да реализујемо 5-7 премијера па је за ауторске 
хонораре спољних сарадника планирано  5.370.000,00 дин. 
На овој позицији планирамо и средства за медицинске услуге. По Закону смо у обавези да бинске 
раднике упућујемо на редовне медицинске прегледе два пута годишње. У случају не поступања по 
одлуци инспекције сносићемо  последице у виду казни.
За исте намене користимо и сопствена средства према плану који је дат у табели.

425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
Средства за ове намене утрошићемо за  текуће одржавање постојеће опреме и одржавање зграде. 
И поред великих улагања која смо имали у предходним годинама и преко ове а нарочито преко 
позиције  капиталних  инвестиција  прошлогодишња  зима  и  лед  су  направили велике  штете  на 
крову, плафонима, зидовима и свим другим местима која су дошла у додир с водом. Неопходно је 
њено  естетско  уобличавање  у  виду  кречења,  хобловања  паркета,  куповина  итисона  и  других 
подова и глачање мермера. С обзиром на то да ће, мало пре поменута прослава Константиновог 
Едикта бити у Народном позоришту неопходно је да се зграда доведе у савршено стање јер је 
углед ове куће одраз прилика у целом граду и Земљи. Опрема која је дотрајала веома често се 
квари па су и трошкови око њеног одржавања све већи.

426000 – МАТЕРИЈАЛ 
Ова позиција садржи све врсте материјала потребне за нормално функционисање.
Све  ставке  ће  бити  коришћена  за  реализацију  Програма  рада  и  за  редовно  и  нормално 
функционисање свих осталих сегмената, односно за сталне трошкове у оквиру делатности.
Материјале по врстама не бисмо посебно образлагали с обзиром на то да сам назив групе одређује 
и врсту и намену материјала. Оно што треба напоменути да ће трошкови материјала за културу 
бити повећани сразмерно активностима које су планиране за 2013. год. Како планирамо велики 
број премијера и активности везане за прославу Миланског едикта трошкови материјала ће се 
повећати.

483000  –  НОВЧАНЕ  КАЗНЕ  ПО  РЕШЕЊУ  СУДОВА.   Ову  позицију  не  треба  посебно 
образлагати. С обзиром на то да су у поступку многи судски спорови ова позиција служи да, 
уколико дође до спорова средства могу бити исплачена.

511000 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 
У 2013. години требало би задржати тренд одвајања средстава. Средства за ову намену потребна 
су за обновну инфраструктуре:  набавка и монтажа грејних система на равном крову зграде. Ова 
интервенција на равном крову зграде је неопходна због задржавања 



снега и леда који прави велике проблеме у зимском периоду. Услед замрзавања, долази до отапања 
доњег дела леда, што прозрокује велика цурења на плафонима у позоришту.
У 2014.  и 2015.  години било би потребно наставити са  реконструкцијом позоришне зграде,  а 
посебно  позоришне  сале,  што  подразумева  архитектонско  грађевинске  радове,  инсталацију 
система  за  гашење  пожара  распршеном  водом,  електричне  инсталације  које  се  састоје  из: 
инсталације система дојаве пожара, телекомуникационих инсталација, електромоторног погона за 
климатизацију, вентилацију и одимљавање, као и електроенергетске инсталације; термотехничке 
инсталације вентилације и одимљавања и климатизације и грејања позоришне сале. Неопходно је 
набавити и опрему за салу након њене реконструкције. Укупан износ за све наведене радове и 
опрему је око 80.000.000,00 динара. Реализацијом ових пројеката електроинсталциона мрежа у 
позоришту би била комплетно реконструисана, позоришна сала комплетно уређена, осавремењена 
и  потпуно  би  одговарала  својој  намени.  Систем  климатизације,  вентилације  и  одимљавања 
доведен у функцију,  а  целокупна зграда позоришта покривена противпожарном заштитом која 
одговара важећим законским прописима за објекте највишег степена заштите.
НАПОМЕНА: За све радове постоје израђени и одобрени од надлежних органа Главни пројекти.
Приликом образлагања ове позиције неопходно је напоменути да је за 2012. год Финансијским 
планом одобрено 9.000.000,00 дин за капитално одржавање зграде и објеката и 413.000,00 дин за 
пројектно планирање.  Радови су у току и оне фазе које су завршене до тренутка израде овог 
Предлога плана за наредну годину нису плаћене. Захтеви за плаћање су послати и налазе се у 
Управи за финансије где чекају плаћање. Овај Предлог плана урадили смо са претпоставком да ће 
до краја 2012. год. ти захтеви у износу од 2.100.000,00 дин. за капитално одржавање зграде и 
413.000,00 дин за пројектно планирање бити плаћени.

512000 – МАШИНЕ И ОПРЕМА
У 2013.  би требало  набавити пројектор  за  видео бим и део звучне опреме   чија  је  тржишна  
вредност  око  1.000.000,00  дин.  Тиме  би  смо  осавременили  сцену  и  омугућили  квалитетније 
извођење позоришних представа као и других културне садржаја и градскеих манифестација.

515000 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
Кроз  ову ставку предвиђена су средства за легализацију софтвера. С обзиром да је то 
законска обавеза за све кориснике рачунарских програма и ми смо у обавези да то урадимо. У 
2008. год легализована су пет софтвера а остало је још пет рачунара за које треба обезбедити 
легални софтвер. За ту намену потребно нам је 100.000.00 дин.

Последње три позиције  које  се  односе на  Зграде и  грађевинске објекте,  Машине и  опрему и 
Остала основна средства нису обухваћена овом табелом нити овим Планом јер се план капиталног 
улагања доноси накнадно али се образложење односи на средства која су нам неопходна за рад.

                                                                                            Председник Управног одбора
       Дејан Петковић, дипл.филолог

  
                


