
      
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  Програм  рада 
Позоришта лутака Ниш за 2013. годину

II Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада  Позоришта 
лутака  Ниш  за  2013.  годину  доставља се  председнику  Скупштине  Града  ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За  представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређује се  Дејан Гоцић, вршилац дужности директора  Позоришта 
лутака Ниш.

Број: 150-10/2013-03
У Нишу, 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 Позоришта лутака Ниш ("Службени лист 
града Ниша", број 2/11-пречишћен текст) 

 Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада  Позоришта лутака Ниш за 
2013.  годину,  број  17-5/13-03,   који  је  донео Управни одбор  ове  установе на 
седници одржаној 08.01.2013. године.
 

II Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2013. годину реализоваће  се 
у  складу  са  финансијским планом  ове  установе за 2013. годину.  
 

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

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                   Проф. др Миле  Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор Позоришта  лутака  Ниш,  на  седници  одржаној  08.01.2013. 
године  донео је  Програм  рада  Позоришта  лутака Ниш за 2013. годину број  
17-5/13-03.  

У 2013. години Позориште лутака Ниш обележава  55 година рада, због чега 
ће  за  реализацију  премијерних  пројеката  бити  ангажовани  домаћи  аутори  и 
сарадници, познате и признате личности у српском луткарству. 

Позориште лутака Ниш у овој години планира пет премијерних и 24 репризне 
представе. Међу њима је представа Константин Велики којом се Позориште лутака 
укључује у прославу обележавања  1 700 година од доношења Миланског едикта. 
Представа на бајковит начин приказује  како је мали дечак Константин из Наисуса 
постао Константин Велики. Ауторка текста фокусира пажњу на период од 304-337. 
године  н.е.  Поред  тога  што  се  бави  животом  цара  Константина  текст  описује 
догађаје  који  су  били  пресудни  како  по  њега,  тако  и  по  део  царства  којим  је 
управљао.

Програмом  је  планирана  и  обнова  две  позоришне  представе  „Моцарт“  и 
„Мали принц“.

У 2013. години планира се извођење између 250 и 300 репризних представа, 
за публику из Ниша и најближег окружења. Као и предходних година планирају  се 
организоване представе за  децу из основних  школа, вртића и  других  установа, 
као и извођење  представа у слободним терминима за грађане.

Такође,  ова  установа  планира  учешће  на  око  10  фестивала  у  земљи  и 
иностранству. Планира се и десетак гостовања широм Србије, укључујући и Косово 
и Метохију,  са  чијим образовним институцијама  и колективним центрима, као  и 
Центром  за  културу Приштине.  Позориште  лутака  ће  наставити  да  уступа 
бесплатне  улазнице,  спроводи  хуманитарне  акције  и  организује  представе 
хуманитарног карактера.

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 сагледа-
вања 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  Програм рада Позоришта лутака  Ниш за 2013. годину.

По овлашћењу-Начелник
Управе за образовање, културу,

омладину и спорт
                                                               _______________

                                               
                                                                                       Јелица Велаја



Позориште лутака Ниш

ПРОГРАМ РАДА
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ

ЗА 2013.ГОДИНУ



              Јануар, 2013.године
Позориште лутака Ниш
Број:17-5/13-03 
Датум: 08.01.2013.године

 На основу члана 44  Закона о култури („Сл.гл.РС“ бр.72/2009)  и  члана 22 Статута 
Позоришта  лутака  Ниш,  Управни  одбор   Позоришта  лутака  на   седници  одржаној  дана 
08.01.2013.године,  на предлог в.д.директора  бр.13/13-03, од  04.01.2013.године, Позоришта 
доноси

ПРОГРАМ РАДА
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ

ЗА 2013. ГОДИНУ

I МИСИЈА ПОЗОРИШТА 

Позориште  лутака  је  институција  културе  дубоко  укључена  у  живот  заједнице  и 
доступна  свима.  Опредељење  и  избор,  као  и  стварање  представе  јесте  суштина  рада  у 
позоришној  институцији.  Остварена  представа  укључује  се  у  већ  постојећи  позоришни 
репертоар и организовани систем извођења на матичној сцени и ван ње.

Наше  представе  образују  публику  и  на  тај  начин  сви  запослени  у  овој  установи 
учествују у једном дубоко хуманистичком процесу коме је крајњи циљ откривање животних 
истина и претварање света у боље место за живот.

Позориште  лутака  сценским дејством развија  дечију машту,  побуђује  радозналост, 
поставља питања и кроз сценску илузију даје одговоре на све моралне, етичке и естетичке 
дилеме којима је дете изложено у свакодневном животу. Оно није супарник њиховим видео и 
компјутерским играма, већ пријатељ са којим се играју, маштају, очовечују и одрастају.

Позориште лутака  гради и  шири професионално  луткарско театарско сазнање, трага 
за новим уметничким изразима, унапређује и богати  нашу националну и светску луткарску 
уметност и културу.

II СТРАТЕГИЈА ПОЗОРИШТА 

Позориште мора да испуни културну, образовну али и социјалну мисију. Позориште 
ће и у овој пословној години, бити доступно свим социјално-економским структурама, свим 
љубитељима ове уметности не само Града, већ и региона, па и шире. Позориште ће тежити 
да уложена средства у припрему и реализацију представа већим делом поврати. Ове циљеве 
испунићемо остваривањем следећих задатака:

- Добром организацијом уз поштовање специфичности позоришне делатности
- Настављањем досадашње основне репертоарске политике али и усмеравање једног 

дела репертоара ка омладинској (тинејџерској) публици
- Елиминисањем  програма  који  не  постижу  предвиђене  циљеве  или  то  чине  уз  

трошкове који су неприхватљиви
- Ширењем  културолошког  дејства  –  незаинтересовану  публику  анимирати  и 

претворити у сталне конзументе
- Сарадња  са  свим  институцијама  у  култури  као  и  организовано  повезивање 

Позоришта, школа и масовних медија
- Сарадњом  са  културним  центрима  других  земаља  и  српским  културним 

удружењима у иностранству
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- Повезивањем  Позоришта  са  европском  театарском  мрежом  преко  позоришних 
асоцијација чији смо чланови (АSSITEJ и UNIMA).

- Учествовањем  на  међународним  фестивалима  вршити 
културолошку-амбасадорску мисију  презентовања нашег Града и земље

- Развијањем  специфичног  облика  партнерства  између  Позоришта  и  приватног 
власништва

- Развијањем  свих  видова  самофинансирања,  ради  остваривања  што  већег 
самосталног доходка позоришта

III ГОДИШЊИ РЕПЕРТОАРНИ ПЛАНОВИ   

     Премијерни програм

     У 2013. години Позориште лутака обележава свој 55. рођендан, због чега смо одлучили да 
ангажујемо  домаће  ауторе  и  сараднике,  познате  и  признате  у  српском  луткарству  за 
реализацију следећих пројеката: 

1.ПИНОКИО

  Текст: Спасоје Ж. Миловановић према мотивима истоимене бајке Карла Колодија
  Режија: Зоран Лозанчић
  Сценографија, адаптација и режија: Зоран Лозанчић
  Композитор: Боривоје Младеновић
  Маске, лутке, костим - идејно решење и израда: Душан Станковић
  Сценски покрет:  Игор Пастор
  Реализација: друга половина марта 2013. године

Образложење: 
Комбинација маске, лутке и драмске игре глумаца

По многим статистикама, најчитанија књига на свету и свакако најизвођенији комад у свим 
светским позориштима, као мјузикл, балет, опера, драмска и луткарска форма. Свакако да по 
својим вредностима заслужује да буде на репертоару нашег позоришта, не само због своје 
велике популарности, већ и због своје драматуршке вредности и поруке коју носи. Иако се 
чини да је све већ речено и анализирано по неколико пута, Пинокио још увек поставља нова 
питања и открива нова лица.

Прича  о  Пинокиу,  дрвеном  лутку  који  оживљава,  смештена  је  у  оквире  обичног 
свакодневног  живота.  Призори у  њему час  су  чудесни,  час  свакодневни,  час  тужни,  час 
весели... Свет је сагледан и очима детета и очима одраслог. Зато је ово сјајна бајковита прича 
о томе како нас Пинокио уверава да, онолико колико променимо сами себе набоље, толико 
ће и свет у коме живимо бити бољи.

Представа за све узрасте и за сва времена…

О драматургу:
Спасоје Ж. Миловановић – дипломирао је 1999.године на ФДУ у Београду на групи 

за  драматургију.  Магистрирао  је  на  истом  факултету  2009.године,  а  затим  уписао  и 
докторске  студије.  Први  професионални  уметнички  ангажман  имао  је  у  крушевачком 
позоришту као драматург. Аутор је комада: Последње странице (игран у Атељеу 212), Где је  
нестао  човек  звани  Гил (објављен  у  часопису  Театрон),  Софија  Ставрић  или  смрт... 
(објављена  у  едицији  Савремена  српска  драма),  Голо  зрно  и  др.  Аутор  је  осам  дечијих 
комада. Радио је као сценариста  више музичких и забавних емисија на  РТС-у. Режирао је 
око двадесетак представа, аутор је више збирки песама, радио је као позоришни критичар, 
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уредник  програма  и  разних  радионица.  Од  2010.  године  запослен  је  у  крушевачком 
позоришту као драматург. Члан је председништва Удружења драмских писаца Србије. Члан 
је Међународне асоцијације позоришних критичара и театролога. Добитник је националног 
признања  Златна значка Културно-просветне заједнице Србије.

О редитељу:
Зоран  Лозанчић,  глумац  и редитељ  у  Позоришту  лутака  у   Нишу.  Као  глумац 

одиграо  је  преко 90 премијерних представа.  Свој  редитељски израз  посвећује  искључиво 
дечијој  поетици.  Представе  су  му  селектиране  на  бројним  домаћим  и  међународним 
фестивалима. Добитник је бројних  награда за режију, глуму, сценографију, дизајн светла. У 
својој  матичној  кући  режирао је  представе:  Оловка пише срцем,  Псић Тоби,  Била једном  
љубав једна, Три прасета,Чаробњак из Оза, Новогодишња чаролија, Лепотица и звер, Царев  
заточник, Моцарт, Мали принц…

У последњој деценији представе Зорана Лозанчића на разним фестивалима су више 
пута  понеле  епитет  најбоља  представа  и  освојиле Гран  При  фестивала.  Представе: 
Лепотица  и  звер (Међународни  луткарски  фестивал Златна  искра у  Крагујевцу  2002.), 
Царев  заточник (Југословенски  фестивал  позоришта  за  дјецу у  Котору  2006.),  Царев 
заточник (Позориште Звездариште у Београду 2006.), Моцарт (Позориште Звездариште у 
Београду 2007.),  Царев заточник (Сусрети професионалних позоришта Србије  у Београду 
2007.), Мали принц (Сусрети професионалних позоришта Србије у Нишу 2008.).

О креатору маски, лутака и костима:
Душан  Станковић –  дипломирао  је  на  Факултету  Примењених  уметности у 

Београду. Док је студирао, у Београду је радио хонорарно у извођењу сценографија у више 
београдских  позоришта.  Добио је  више награда  и  признања као  коаутор  сценографије  за 
представу  Ујка  Вања, Југословенског  драмског  позоришта.  Учествовао  је  у  реализацији 
више сценографија за Народно позориште у Нишу (Сабирни центар, Дејство гама зрака на  
сабласне невене, Одабрани и уништени…).

2005.  године  почиње  вишегодишњу  сарадњу  са  Позориштем  лутака у  Нишу.  За 
представу  Свети  Сава, користећи  своје  вајарско  искуство  прави  од  метала  велики  број 
реквизита и делова костима (оклопи, кациге, штитови, мачеви, дијадеме…)

За креацију и израду лутака у представи  Мали принц заједно са својим сарадницима 
добија више значајних награда: за израду и креацију лутака на фестивалу ПИФ у Загребу, на 
Сусретима  професионалних позоришта лутака Србије у Нишу за израду и креацију лутака 
и за тотал дизајн.

Финансирање
За реализацију ове представе потрбна су средсва у износу од 1.000.000,00 динара и то:
-  980.000,00 динара -  из буџета Града
-    20.000,00  динара - из сопствених средстава

2. УЛИЦА ТРА-ЛА-ЛА
    Мали дечији луткарски кабаре

   Драматизација Емилија Мрдаковић по мотивима приче Петера Гроуса
   Режија: Емилија Мрдаковић
   Сценографија, костим и лутке: Милица Грбић-Комазец
   Композитор: Миодраг Мика Младеновић
   Реализација: прва половина маја 2013. године

Образложење:
Мала форма: 3 глумца. Мали дечији луткарски кабаре за децу млађег узраста.
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У улици Тра-ла-ла све је тра-ла-ла! У тој улици је стајала једна кућа и у тој кући је живео 
Господин Баксуз. Једног дана када је Г. Баксуз изашао у шетњу као и обично одједном је чуо 
неке тешке кораке. Г. Баксуз се осврнуо и видео иза себе по улици да корача његова рођена 
кућа... Од овог дана све је кренуло наопако. Кућа га није остављала на миру. Желела је да  
иде  са  њим на  посао,  да  се  вози  у  аутобусу,  пратила  је  сваки његов  корак.  Постала   је  
немогућа и стварала му проблеме... Ову неиздрживу ситуациу решили су тако што су се на 
крају Г. Баксиз и  Кућа споразумели да сваке недеље у одређено време иду заједно у шетњу.

О редитељу:
Емилија  Мрдаковић -  дипломирала  је  на  Националној  академији  за  позоришну,  

филмску  и  телевизијску  уметност  НАТФИЗ у  Софији,  у  класи  професорке  Николине 
Георгијеве, на одсеку за луткарство. Бави се глумом, режијом  и педагошким радом. Има 
преко 50 награда на домаћим и иностраним фестивалима.  У  Позоришту младих у Новом 
Саду режирала је преко 20 представа које су и даље на сталном репертоару:  Вунена прича, 
Весели  музичари, Санко  и  Звонко, Принц  Леденко, Успавана  лепотица,  Зека  лепотан,  
Необично путовање (ауторски пројекат),  Звездан, Комадић (ауторски пројекат), Бела бајка,  
Циркус  из  шешира  (ауторски  пројекат),  Чаробница  из  улице  Бонжур,  Палчица,  Дина  и  
облак, Анђеоска бајка, Три прасета, Ружно паче, Пинокио, Ожалошћена породица…

Сарадник  je  новосадске  Академије  уметности где  држи  наставу  луткарства 
студентима драмског одсека на српском и мађарском језику.

О сценографу и костимографу:
Милица  Грбић  Комазец,  костимографкиња,  1999.  дипломирала  на  Факултету 

примењених уметности и дизајна у Бограду, на одсеку за сценски костим. Магистрирала је 
2004.  године  радом  Кич  у  сценском  костиму.  Излагала  на  групним  и  самосталним 
изложбама. Најзначајније представе:  Пигмалион (Б. Шо, р. Јовица Павић, НП Бања Лука); 
Наказе (Б. Шпањевић, р. Ненад Гвозденовић, НП Бања Лука); Чудо у Шаргану (Љ. Симовић, 
р. Душан Петровић, НП Бања Лука);  Бомбардовали смо Њу Хејвен (Џ. Хелер, р. Оливера 
Ђорђевић, Позориште младих, Нови Сад);  Порша Коклан (М. Кар, р. К. Крнајски, Вечерња 
сцена Радовић);  Лаки комад (Н.  Ромчевић,  р.  Милош Јагодић,  НП Зрењанин);  Ножеви у  
кокошкама (Д. Херовер, р. Мирослав Бенка, НП Ниш); Љубавник великог стила (Р. Куни, р. 
Владимир Лазић, Звездара театар);  Секс, лажи и дивље гуске (В. Ален, р. Бојана Лазић, НП 
Суботица) и многе друге. У Позоришту лутака радила је костиме за представе: Магленград,  
Моцарт, Зачарана пахуљица, Балада о труби, Чудно чудо.  Награда за најбољи костим на 
фестивалу дечјих позоришта Делтић-фестић, 2002.

О композитору:
Миодраг  Младеновић  -  рођен  је  у  Нишу  где  је  завршио  Факултет  уметности 

(музичка  педагогија).  Као  композитор  и  аранжер  своје  афинитете  испољава  на  пољима 
камерне, поп и дечије, а посебно позоришне и филмске музике. Аутор је музике за неколико 
анимираних  филмова  и  позоришнх  представа.  Добитник  је  неколико  награда  за  најбољу 
музику на интернационалним и домаћим позоришним фестивалима. Истиче се и као аутор и 
продуцент  више  музичких  догађаја  и  пројеката.  Успешно  сарађује  са  бројним  музичким 
саставима, појединцима и институцијама. Од 2006. године ради у Студентском културном 
центру као уредник музичког програма.

Финансирање
За реализацију ове представе потрбна су средства у износу од 800.000,00 динара и то:
-  770.000,00 динара -  из буџета Града
-    30.000,00 динара - из сопствених средстава
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3. БАШ ЧЕЛИК - јуначки мјузикл

   Текст: Игор Бојовић
   Режија: Драгослав Тодоровић
   Сарадници на представи по избору редитеља
   Реализација:  крајем новембра 2013. године

Образложење
Модерна бајка заснована на мотивима из српске баштине и старим српским бајкама  Баш 
Челик и  Чудотворни мач. Духовит текст, комбинација лутака, сенки, и живе игре и музика 
која у потпуности дочарава атмосферу, чине представу занимљивом за све узрасте.

О писцу:
Игор Бојовић - дипломирао на Факултету драмских уметности у Београду - одсек 

Драматургија (1995) и у  Интернационалној школи за драмске писце Краљевског дворског  
позоришта из Лондона (1997). Био је директор драме и драматург  Црногорског народног 
позоришта у Подгорици, а од 1998. до 2012. године управник Позоришта лутака Пинокио у 
Земуну. Аутор је бројних драма - Извањац, Женидба краља Вукашина, Бајка о цару и славују, 
Баш Челик,  Петар Пан,  Мачор у чизмама... Драмски текст за децу Црвенкапа уврштен је у 
школски програм за четврти разред основне школе. Сценариста је легендарног ТВ серијала 
Добро вече, децо. Сарађивао је у филмовима  Нож,  Лавиринт и  Рат уживо. Двоструки је 
лауреат Стеријине награде: за текст херојске комедије Мачор у чизмама (1995) и за драмски 
текст Извањац (1996). Селектор је Стеријиног позорија у Новом Саду и председник УНИМЕ 
за Србију. 

За  драмска  остварења  добио  следеће  награде:  награду  Исак  Самоковлија за  1985. 
годину  за  драму  Лавиринт, трећу  награду  за  драму  Извањац на  конкурсу  Народног 
позоришта у  Београду,  награду  Јосип  Колунџић Факултета  драмских  уметности у 
Београду, за 1993. годину, за драму Извањац, награду Божидар Валтровић Малог позоришта 
Душко Радовић у Београду, за 1993. годину, за драму Баш Челик, другу награду Удружења 
драмских писаца Србије на конкурсу за награду Бранислав Нушић за 1993. годину за драму 
Друго рођење Јованово (Извањац),  Стеријину награду Стеријиног града за текст савремене 
комедије,  на 40-ом  Стеријином позорју у Новом Саду 3.  јуна 1995, за  херојску комедију 
Мачор  у  чизмама,  награду  Драгиша  Кашиковић коју  додељује  часопис  Српска  реч у 
Београду, за 1995. годину, за драму Дивче, Стеријину награду за савремени драмски текст, на 
41. Стеријином позорју у Новом Саду, 1996, за драму Извањац. 1996. проглашен за најбољег 
дипломираног  студента  Факултета  драмских  уметности у  Београду  школске  1995/96. 
године.  Добитник је  и награде за најбољи текст на  Трећем фестивалу театра за децу – 
Фестић у  Малом  позоришту  Душко  Радовић у  Београду,  за  текст  Лепотица  и  звер у 
извођењу  Народног позоришта из Сомбора;  представа је од десет могућих,  добила девет 
награда.

О редитељу:
Драгослав Тодоровић - драмски и луткарски редитељ, глумац, пантомимичар - рођен 

3.новембра  1948.  године  у  Паризу.  Дипломирао  је  позоришну  режију  на  Факултету 
драмских уметности у Београду 1979. године у класи професорке Борјане Продановић. Док 
је,  као  млад,  живео  у  Хамбургу,  учио  је  глуму  и  пантомиму и  играо  у  позориштима  и 
кабареима.  Режирао  је  велики  број  драмских  и  луткарских  представа.  Учествовао  је  на 
многим фестивалима  у земљи и иностранству,  освојио четири Гран При награде  и десет 
награда за режију.  Живео је пет година у Торонту. Више година поред режирања држи и 
семинаре о луткарству на Факултету примењених уметности и Академији лепих уметности 

Страна 6



у  Београду.  Предавао  је  глуму.  Режије  на  луткарској  сцени:  Краљевић  Марко,  Ивица  и  
Марица,  Прича  о  левој  гуски,  Себастијан  и  Босонога,  Сиљан рода шепа,  Сетио сам се,  
Велика крађа сатова, Јане Задрогаз, Пингвин Цофек, Ивице, Андерсенови кувари, Корак по  
корак, Конац дело краси, Џејмс и џиновска бресква, Петар Пан, Царев славуј…

Режирао је  више представа на драмској сцени у земљи и иностранству.

Финансирање
За реализацију ове представе потрбна су средсва у износу од 1.000.000,00 динара и то:
-  980.000,00 динара -  из буџета Града
-    20.000,00 динара - из сопствених средстава

4. КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ

Текст: Наташа Илић
Режија: Биљана Раденковић
Маске, реквизита, сценографија, лутке и костими: Душан Станковић
Музички сарадник: Сузана Костић
Реализација: септембар-октобар 2013. године

Образложење:
Овом представом Позориште лутака се укључује у прославу обележавања  1 700 

година од доношења Миланског едикта.
Бајковита прича о томе како је мали дечак Константин из Наисуса постао Константин 

Велики. Прича која ће деци приближити лик и живот ове значајне историјске личности и 
време у коме је живео, као и његова најзначајнија дела. Ауторка текста фокусира пажњу на 
период  од  304-337.  године  н.е.  Показује  живот  једне  за  нас  веома  значајне  историјске 
личности, цара Константина, који је рођен у Нишу 280. године н.е. у периоду позног царства, 
тачније,  даје  пресек  о  битнијим  друштвено-историјским  догађајима  у  периоду  његове 
владавине. Поред тога што се бави животом цара Константина текст описује догађаје који су 
били пресудни како по њега, тако и по део царства којим је управљао.

Представом  Константин  приказаћемо  младој  генерацији  лик  и  дело  цара 
Константина и приближити  јој позитивни начин решавања проблема верске и сваке друге 
дискриминације.
  Сведоци смо да је током историје, непоштовање људског права на слободу савести и 
вероисповести,  доводило  до  ратова  и  грађанских  сукоба.  Свет  је  и  даље  оптерећен 
проблемима међуверских односа и верске толеранције. Чини се да не постоји боље решење 
за развој културе и толеранције на овим просторима, од едукације деце и младих да сарађују 
са другим верским и етничким заједницама, а преко позоришта као медијатора. Формирање 
таквог животног става је пут ка друштву које је једнако отворено за све.

Овим пројектом се испуњавају и основни едукативни циљеви који су постављени у 
репертоарској  политици  позоришта.  Уједно,  формира  свест  ученика  о  значају  очувања 
историјске  и  културне  баштине  нашег  града.  Учитељи  и  професори  историје, српског, 
грађанског  васпитања  добиће  материал, који  им  може  бити  полазна  основа  за  ученичке 
дебате и истраживања.

 Сви сарадници на представи су из Ниша, што представи даје одређену специфичност 
и оригиналност.

О писцу: 
Наташа Илић – завршила је српски језик и књижевност на Филозофском факултету 

у  Нишу,  и  специјалистичке  студије  културе  и  рода  на  ААОМ-у  у  Београду.  Писац  је 
сценарија за различите манифестације, драмских и радијских адаптација, као и оригиналних 
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дечијих драма: Да ли ће дамојед заволети сладолед, Ружно паче, Источно од сунца западно  
од  месеца,  Рођенданска  журка  код  плавог  зеца,  Како  је  мали  Константин  постао  
Константин Велики. Њене драме игране су у многим професионалним позориштима (Ниш, 
Сомбор,  Врање,  Суботица),  као  и  у   аматерским трупама  (Мостар,  Крушевац,  Лесковац, 
Кула,  Ниш,  Врање,  Суботица,  Рача).  Све  су  снимљене  као  радио  драме  на  Драмском 
програму Радио Београда, а представе су учесници и добитници награда на разним дечијим 
фестивалима. Ауторка је добитница награде за најбољи дечији текст на фестивалу  Делтић 
Фестић у Београду за текст представе Ружно паче (представа Позоришта лутака из Ниша). 
Ради у Народном позоришту у Нишу као лектор и драматург.

О редитељу:
Биљана  Раденковић -   дипломирала  социологију  (на  предмету  социологија 

уметности) на Филозофском факултету у Нишу. Завршила глуму и луткарство Националној  
академији за позоришну и филмску уметност НАТФИЗ у Софији у класи професора Боње 
Лунгова.  Глумица је Позоришта лутака у Нишу. Од 2004-2010. године била је уметнички 
руководилац Академског позоришта СКЦ-а у Нишу, где се уједно доказала и као редитељ. 
Представе  које  је  режирала  су  вишеструко  награђиване  на  фестивалима  у  земљи  и 
иностранству.  Представа  У  пламену  страсти је  најнаграђиванија  представа  у  историји 
Академског позоришта.

У својој матичној кући, Позоришту лутака, носилац је бројних колективних награда, 
добитница је и глумачке награде за најбоље одиграну главну женску улогу на  Сусретима 
професионалних позоришта лутака Србије као и награде за најбоље глумачко остварење на 
Међународном фестивалу дјетета у Котору.  У Позоришту лутака је режирала представу 
Новогодишњи сладолед, Деда Мраз и Дамојед.

У заједничкој режији има две представе (Нада из ормара – Дарка Лукића, Док чекамо 
Годоа – Семјуела Бекета)  и у сопственој  четири (У пламену страсти – Ивана М.Лалића, 
Имитација  живота -  Мирјане  Бобић  Мојсиловић,  Новогодишњи сладолед,  Деда  мраз  и  
Дамојед – Наташе Илић и Добро тело – Еве Енслер) 

За представе Имитација живота и Док чекамо Годоа, средства је добила на конкурсу 
Савета за културу града Ниша.

О музичком сараднику:
Др Сузана Костић - све нивое студија завршила на ФМУ Универзитета Св. Кирил и  

Методиј,  Скопље.  Дипломирала  1984.  године.  Магистрирала  1991.године.  Докторирала 
2010.године. Диригенткиња која се потврдила тумачењем великих вокално-инструменталних 
дела,  уз  наклоност  ка  интерпретирању  савремених  аутора.  Дугогодишњи  уметнички 
директор  и  диригент  Академског  хора  СКЦ Универзитета  у  Нишу,  остварила  успешну 
сарадњу  са  нишким Симфонијским  оркестром,  врхунским  солистима,  Симфонијским 
оркестром и хором  РТС. Запажену вишегодишњу професионалну сарадњу остварила је са 
Позориштем лутака и Народним позориштем у Нишу. 

Награде и признања:  Златне значке КПЗ Србије и ИХС Ниш,  Златна лира ВМШ 
Ниш, Гран При Јалта 2003, Гран При Москва 2004.г. Лауреат награда за диригенте на више 
међународних  такмичења  и  фестивала.  Почасна  награда  за  културу  интерпретације  и 
диригентско  мајсторство  Конзерваторијума  Чајковски,  Кијев;  Специјално  признање  за 
извођење  и  интерпретацију  православне  музике,  Москва;  више  појединачних  награда  за 
виртуозност  и  иновације  у интерпретацији.  Представила  се  публици Италије,  Француске, 
Португалије, Пољске, Аустрије, Турске, Бугарске, Грчке, Македоније, Словеније, Р. Српске, 
Украјине,  Русије.  Снимак  целовечерњег  концерта  православне  духовне  музике,  одржан у 
сали Рахмањинов, емитован је више од 70 пута на московском Радио - Орфеју. Објавила 5 
ЦД-а  у  издању  СКЦ Ниш и  учествовала  у  више од  50  радио  и  ТВ  пројеката  локалних, 
националних и иностраних медија. Аутор уџбеника Хорско дириговање, 1997.г; Монографије 
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Хорске свечаности, 2006.г. и  Партитуре – Огледало Хорских свечаности, 2010.г; уредник 
музичког магазина  Аперто и  Аперто нуово; дугогодишњи селектор и уметнички директор 
ИХС Ниш;  члан  уредништва  Културне  енциклопедије  Ниша,  САНУ,  2011.г.  и  Лексикона 
града Ниша.  Аутор  пројеката  подржаних  од  Министарства културе  Републике  Србије и 
Комисије за културно стваралаштво града Ниша. Декан Универзитета уметности у Нишу

Финансирање
За реализацију ове представе потрбна су средсва у износу од  930.000,00 динара и то:
-  900.000,00 динара -  из буџета Града
-    30.000,00 динара - из сопствених средстава

5. НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА
Позориште лутака ће и ове године реализовати наменску представу за новогодишње 

празнике. 
Аутор текста  и сарадници биће накнадно одређени
Реализација је планирана за децембар 2013.године

Финансирање
Новогодишња  представа   биће  реализована  сопственим  средствима  у  износу  од 

200.000,00 динара.
Напомена:

Могуће је да редослед изласка премијера не прати предложени редослед. Разлог је у 
сценској-техничкој сложености пројеката,  као и у терминским могућностима ствараоца. У 
овом тренутку је немогуће прецизно испланирати прецизан редослед премијера.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ  

За реализацију премијерног програма у 2013. години потребна су средства у износу од 
3.930.000,00  динара и то:

-  3.630.000,00 динара - из буџета Града
-     300.000,00 динара  - из сопствених средстава

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

У 2013. години обновићемо две култне представе:
- Моцарт – у режији Зорана Лозанчића
- Мали принц у режији Зорана Лозанчића

            -  а по потреби и друге.
  Обновљене представе вратиће се у новом облику на репертоар.

Финасирање
За обнову  представа потребна су средства у износу од 100.000,00 динара.

РЕПРИЗНЕ ПРЕДСТАВЕ 

Током 2013.године на репертоару ће бити 24 наслова репризних представа:
 Репертоарске представе:

          1. Цар Жабац,  по тексту Браће Грим, у режији Дарина Петкова
          2. Косић Босић, по тексту Раде Москове, у режији Тодора Валова
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          3. Царев заточник, по тексту Мијодрага Станисављевића, у режији Зорана Лозанчића
          4. Три прасета, по тексту Х.К.Андерсена, у режији Зорана Лозанчића
          5. Могли, по тексту Р.Клипинга, у режији Боње Лунгова
          6. Мала принцеза, по тексту Ксеније Стојановић, у режији Александра Кањевца
          7. Чаробњак из Оза, по тексту Ф.Баума,  у режији Зорана Лозанчића
          8. Црвенкапа на зрну грашка, текст и  режија Мима Јанковић
          9. Прича о води, текст и  режија Бјанка Бенковска
        10. Балада о труби, по тексту Жељка Мијановића, у режији Владимира Лазића
        11. Радознало слонче, по тексту Р.Клипинга, у режији Виктора Климчука
        12. Ружно паче, по тексту Наташе Илић, у режији Биљане Вујовић
         13. Кнежеви снови, текст и режија Александар Кањевац
         14. Птице, по тексту Марине Бијелић Ђурић, у режији Биљане Вујовић
         15. Оловка пише срцем,  адаптација текста и режија Зоран Лозанчић
         16. Лепотица и звер, по текст Жељка Хубача у режији Зорана Лозанчића
         17. Бој на Чегру, по тексту Небојше Озимића у режији Милорада Берића
         18. Добро јутро, лаку ноћ, по тексту Д.Бисета, у режији Тодора Валова
         19. Патуљак носоња, по тексту В.Хауфа, у режији Тодора Валова
         20. Чувари природе чисте, по тексту Леле Стојановић, у режији Миодрага Динуловића
         21. Слике с изложбе, режија Бисерка Колевска
         22. Силвестерово благо, по тексту А.Вангенштајна, у режији Румена Рачева

               Обновљене представе у 2013.години:
         23. Моцарт, адаптација текста и режија Зоран Лозанчић
         24. Мали принц, по тексту А.С.Егзиперија, у режији Зорана Лозанчића
 
                Премијерне представе реализоване у 2013. години:
         25. Пинокио,  по тексту Спасоја Ж.Миловановић, по мотивима истоимене бајке К 
Колодија у режији Зорана Лозанчића
        26. Улица Тра - ла - ла,  драматизација и режија Емилија Мрдаковић
        27. Баш челик, по тексту Игора Бојовића у режији Д.Тодоровића 
        28. Константин Велики, по тексту Наташе Илић у режији Биљане Станковић

У овој  години планирали смо да изведемо између 250 и 300 репризних представа, 
обухватајући дечју популацију из најближег окружења. Извођењем организованих представа 
за  децу из основних   школа,  вртића  и  других   организација и извођењем  представа  у 
слободним терминима за грађане.

IV ФЕСТИВАЛИ И ГОСТОВАЊА  

Фестивали су значајни облици дифузије културе, јер стваралаштво се на њима, пре свега, 
вреднује: на ревијалним фестивалима самим избором а на такмичарским и наградама, чиме 
се остварује увид у уметничке домете једне средине у одређеном периоду. На фестивалима 
се показују умећа, размењују идеје и уговарају гостовања.

У 2013. планирамо учешће на  око 10 фестивала у земљи и иностранству.

Фестивали у земљи:  
1. Фестивал позоришта за децу, Позориште Звездариште, Београд, април 2013.
2. Међународни фестивал позоришта за децу, Суботица, мај  2013.
3. Међународни луткарски фестивал  Златна искра,  Крагујевац, мај 2013.
4. Театарска интернационална београдска авантура, ТИБА, Београд, јун 2013. 
5. Фестивал позоришних предтстава за децу, Фестић, Београд, новембар 2013.
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6. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије,  новембар 2013.
7. и други фестивали по позивима организатора и селектора

 Фестивали у иностранству:
1. Интернационални луткарски дани, Измир 2013, Турска, март 2013.
2. Интернационални фестивал уметности, Сливен 2013, Бугарска, април 2013.
3. Интернационални луткарски фестивал, Братислава 2013, Словачка, јун 2013.
4. Интернационални позоришни фестивал, Анталија 2013, Турска, мај 2013.
5. Интернационални  црноморски  позоришни  фестивал,  Трабзон  2013,  Турска,  мај 

2013.
6. Међународни фестивал луткарских позоришта за дјецу, Лут фест 2013, Источно 

Сарајево (БИХ),  мај 2013
7. Которски фестивал позоришта за дјецу, Котор (Црна Гора),  јул 2013
8. Међународни фестивал казалишта лутака,  ПИФ, Загреб (Хрватска), август 2013, 

  9.   Међународни фестивал позоришта за дјецу, Бања Лука (Република Српска), 
        октобар 2013

     10.  и други фестивали по позивима организатора и селектора

Финансирање
За трошкове путовања планирана су средства у износу од  1.480.000,00 динара и то:

            - 680.000,00 динара -  из буџета Града
- 800.000,00 динара - из сопствених средстава

Напомена:
Одобрена средства су свакако недовољна за реализацију свих наведених фестивала, па 

је  извесно  да  ће  учествовање  Позоришта  на  фестивалима  бити  редуковано  у  складу  са 
позивима организатора и селектора фестивала,  финансијским и другим могућностима.

На основу искуства из претходних година, могуће је да Позориште добије позив за 
учествовање на неком од престижних итернационалних фестивала, који овим Планом није 
предвиђен;  у том случају ће Позориште недостајућа  средства  потраживати  из буџетских 
резерви.

Гостовања   
Планира се десетак  гостовања широм Србије, укључујући  и Косово  и Метохију,  са 

чијим  образовним  институцијама  и колективним  центрима, као  и Центром  за  културу 
Приштине Позориште има добру сарадњу.

V  ЗАПОСЛЕНИ
Да би Позориште несметано организовало процес рада,  неопходно је да се изврши 

пријем 13 извршилаца за 11 послова и то: 
  

                    1. Глумац III групе,  VII с.с., 3 извршиоца
                    2. Мајстор сцене, V с.с., 1 извршилац
                    3. Сарадник за односе са јавношћу, VII с.с., 1 извршилац 
                    4. Гардеробер  I – разводник,  IV с.с., 1 извршилац
                    5. Референт за ЈН, VII с.с., 1 извршилац
                    6. Пословни секретар, VI с.с., 1 извршилац
                    7.Самостални организатор, VII с.с., 1 извршилац
                    8. Организатор пропаганде,  IV с.с., 1 извршилац
                    9. Мајстор у радионици и на одрж.зграде ,  IV с.с., 1 извршилац
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                   10. Самостални техничар расвете и тона, VI с.с, 1 извршилац
                   11. Шеф маркетинга, VII с.с., 1 извршилац

 
VI 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,  накнаде 
трошкова у случају  смрти запосленог, члана уже породице запосленог, солидарне помоћи  и 
других примања  запослених.

Финасирање
За социјална давања, отпремнине и помоћи и друга примања,  планирана су  средства 

у износу од  670.000,00 динара и то:
- 420.000,00 динара -  из буџета Града
- 250.000,00 динара - из сопствених средстава

Награде бонуси и остали пословни расходи
За награде, бонусе и јубиларне награде  потребна су  средства у износу од        

550.000,00 динара и то:
-  450.000,00 динара -  из буџета Града
-  100.000,00 динара - из сопствених средстава

VII АНГАЖМАН ГЛУМАЦА ПО УГОВОРУ  

С  обзиром  на  то  да  је  у  представама  које  су  на  репертоару  Позоришта,  током 
претходне године ангажовано 6  глумаца по уговору о ауторском хонорару,  то ће се њихово 
ангажовање за играње у представама Позоришта, наставити по потреби и у 2013. години. 

VIII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА

Позориште ће током 2013. године у складу са финансијским и другим могућностима, 
запосленима  омогућити,  стручно  усавршавање,  кроз  специјализацију,  едукацију  и  сл. 
уколико то захтева потреба процеса рада и  увођење новог начина и организације рада.

     1.Стручно оспособљавање и усавршавање глумаца

У  Србији  не  постоји  професионална  едукација  луткара,  посебна  или  самостална 
школа или академија за луткарство, па луткари своје знање и исукство треба да стичу кроз 
разне видове едукација (радионице, семинари и сл.).

 
   2.  Стручно оспособљавање и усавршавање  технике

Техника мора да прати развој нових достигнућа и да их прилагоди потребама наше 
установе,  због чега је неопходна едукација за разне програме. Предвиђамо такође,  посете 
специјализованим сајмовима технике како би се наши радници упознали са најсавременијим 
достигнућима у овој области. Тако едукован кадар биће спреман да користи нову опрему и 
прати најновије тенденције у тој сфери. 

3. Стручно оспособљавање и усавршавање адмистративног кадра

 У циљу неометаног одвијања процеса рада, неопходна је едукација административног 
кадра на пољу рачунарске технологије и страних језика.
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У циљу законитог одвијања процеса рада, постоји потреба за едукацијом запослених у 
правној и рачуноводственој служби путем семинара, радионица и сл.

У складу са позитивним законским прописима неопходно је да запослени распоређен 
на  пословима  за  безбедност  и  здравље  на  раду,  полаже  стручни  испит  за  обављање тих 
послова. 

План Позоришта лутака је развој  јасне маркетиншке кампање,  те у том смислу,  за 
сектор маркетинга неопходна је едукација за рад у савременим маркетиншким условима и са 
савременим маркетиншким моделима.

Посећивање семинара је обавезни вид стручног усавршавања.

Напомена: Образовање запослених (специјализација), вршиће се у складу са  Законом 
и Програмом стручног оспособљавања и  усавршавања запослених у Позоришту.

Финансирање:

Финансијским планом стручног образовања и усавршавања запослених Позоришта за 
2013.годину,  извршиће се расподела средстава планираних  за те намене у укупном износу
60.000,00 динара  из сопствених средстава.

Остале опште услуге

- уговори о делу
- услуге фотокопирања
-     и друго

Финансирање
За финансирање осталих општих услуга  оквирно су потребна средства у износу од 

300.000,00 динара и то:
 -   150.000,00 динара -  из буџета Града

-   150.000,00 динара - из сопствених средстава

IX  ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ

Одржавање зграде

- одржавање санитарних чворова са бојлерима
- централно грејање
- одржавање клима коморе
- уградња цуг моста
- одржавање хидраулике
- oдржавање седишта у позоришној сали
- електричне инсталације мањег  обима
- сређивање фоајеа
- одржавање подстанице
- oдржавање паничних светиљки

      - oдржавање пода на позорници
- oдржавање завеса на позорници (црна и бела кутија)

      -  и друго

За одржавање зграде  планирана су средства у износу од 430.000,00 динара и то:
-  360.000,00 динара -  из буџета Града
-    70.000,00 динара  -  из сопствених средстава
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 Одржавање опреме
 -  одржавање комплетне тонске,  светлосне и електро опреме у Позоришту која се 

користи у функцији представа
       - одржавање намештаја

 - одржавање рачунара
 - одржавање возила и регистрација
 - одржавање клима уређаја
 -  одржавање  столарских,  кројачких,  машина  за  прање  и  сушење  веша  и  других 

машина и уређаја
       - одржавање опреме за јавну безбедност  
       - oдржавање намештаја
       - и друго

  За одржавање опреме  планирана су средства у износу од 550.000,00 динара и то:
- 480.000,00 динара -  из буџета Града
-  70.000,00 динара  - из сопствених средстава

Материјали
- административни материјал
- материјала за образовање и усавршавање запослених (стручна литература)
- материјал за саобраћај
- материјал за домаћинство

           - материјал за посебне намене (материјал потребан за премијерни програм, обнављање 
представа, професионална шминка, алат, инвентар и др.)

За набавку материјала планирана су средства у износу од 935.000,00 динара и то:
  -   705.000,00 динара -  из буџета Града

-   230.000,00 динара - из сопствених средстава

X КАПИТАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА

КАПИТАЛНО ИНВЕСТИРАЊЕ

У 2013. години планирају се следећи радови:

  Зграде и грађевински објекти
 
511300 – Капитално одржавање зграде и објеката
 Позориште је за План капиталних инвестиција Града Ниша за 2013.годину, поднело 

пријаву капиталних пројеката:
1. Адаптација позоришне дворане, сцене, фоајеа и дела пословног простора за који 

су оквирно планирана средства из буџета Града у  износу од 18.000.000,00 динара.
Планирано је да се овај пројекат реализује у три фазе:

- Прва фаза 2013. године Адаптација позоришне дворане 

-    Друга фаза 2014. године Адаптација позоришне сцене

-    Трећа фаза 2014. године Адаптација фоајеа и дела пословног простора

За прву фазу у 2013.години, планирана је израда пројектне документације за све три 
фазе за коју  су потребна финансијска  средства у износу од 250.000,00 динара и реализација 
прве фазе пројекта Адаптација позоришне дворане за коју су потребна средства у износу од 
8.000.000,00 динара.
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За  капитално  одржавање  зграде  и  објеката  у  2013.години  потребна  су  средства  у 
укупном износу од 8.250.000,00 динара.

Образложење:

Седишта у позоришној дворани датирају из 1977. године,  похабана су и  долази до 
повређивања публике, а наша публика су претежно деца. Инвентар у позоришној дворани и 
на  сцени  (седишта,  подне  облоге  и  завесе)  не  одговара  важећим  стандардима  о 
незапаљивости материјала, које је законом прописала Европска унија за сва јавна места где 
се масовно окупља пубилика.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

Позориште лутака у  2013.години планира да изврши набавку:

512100 – Опрема за саобраћај

  - комби возило

      За  набавку  једног  комби   возила  оквирно  су  планирана  средства  у  износу  од 
1.500.000,00 динара.

512200 – Административна опрема

  За набавку административне опреме планирана су средства у износу од 460.000,00 
динара и то за:

- ПС – 4 комада                                                           200.000,00 дин.
- ласерски штампач – 2 комада                                   60.000,00 дин.
- монитор – 4 комада                                                  100.000,00 дин.
- професионална пегла – 1 комад                                60.000,00 дин.
- усисивач – 1 комад                                                     40.000,00 дин.

512600 – Опрема за културу

 - бежични микрофони са сталцима - 4 комада        290.000,00 динара
 - огласни панои    500.000,00 динара
 - металне рамице за рефлекторе -100 комада     70.000,00 динара
 - клима уређај – 2 комада      90.000,00 динара
 - преносни рефлектори са стативима    500.000,00 динара
 - машина за суви лед                              80.000,00 динара
 - филтери за АДБ 2 кW                  40.000,00 динара 

За набавку опреме за културу оквирно су потребна средства од 1.570.000,00 динара.

512800 – Опрема за јавну безбедност

За  опрему  за  јавну  безбедност  за  набавку  и  уградњу  система  за  видео  надзор 
потребна су  средства у износу од 600.000,00 динара.

 Напомена: Улагање у капитално инвестирање и набавку  наведене  опреме и машина 
из овог Плана,  вршиће се уколико се за то одобре средства Планом капиталних инвестиција 
за 2013.годину.

        515000  - Нематеријална имовина 

За нематеријалну имовину- за легализацију софтвера, оквирно су потребна  средства у 
износу од 700.000,00 динара.
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XI МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА     

По својим програмским амбицијама и циљевима, али и по друштвеним и властитим 
очекивањима, маркетинг продаја мора постати значајнија и важнија културна и позоришна 
институција него што је до сад била.

Основна начела ових служби:
• Стварање чврсте мреже сарданика у вртићима и школама
• Учвршћивање  веза  са  локланим  медијима  (радио-станице,  телевизијске  станице, 

дневни листови), успостављање сарадње са националним медијима (радио-станице, 
телевизијске  станице,  дневни  листови,  периодична  штампа,  стручна  штампа)  и 
коришћење нових медија (интернет портали, друштвене мреже)

• Коришћење видео спотова у складу са визуелним идентитетом ПЛН
• Сарадња са новинарима на вишем нивоу (редовни сусрети појединачни и групни, 

слање обавештења електронском поштом)
• Сусрети глумаца са децом у вртићима, школама, домовима, дечјим болницама...
• Посебне акције и манифестације, издвојени програми у одређеним приликама
• Сарадња са туристичким организацијама

Планиране активности:

1. Постављање нове веб стране
У савременом пословању, значај веб страница је немрељив. Постојећи веб постављен је 

2003. године. Имајући у виду брзину промена у области дигиталних технологија, јасно је да 
овај веб сајт треба прилагодити садашњем тренутуку и захтевима тржишта.

Нови веб ће бити  средство промоције нашег театра, али и место за размену информација, 
знања  и  искустава  из  области  позоришног  ставралаштва,  интегрисан  са  друштвеним 
мрежама. Биће двојезичан и имаће посебан део намењен деци.

Циљне групе:
- Публика  позоришта  лутака:  деца  предшколског  узраста,  деца  основношколског 

узраста, млади и одрасли
- Стручна  јавност:  друга  позоришта,  фестивалски  центри  у  земљи  и  иностранству, 

глумци, редитељи, кореографи, сценографи из земље и иностранства
- Медији
- Креатори мишљења и јавног мњења
- Шира јавност

2. Издавање каталога
Позориште лутака већ 8 година нема репрезентативан пропагандни материјал, попут 

каталога, проспеката.
С  обзиром  на  то  да  је  достављање  такве  врсте  пропгандног  материјала  обавезно 

приликом  контаката  са  домаћим  и  страним  фестивалским  центрима,  позоришним 
асоцијацијама,  неопходно  је  приредити  такав  материјал  који  ће  на  комуникативан  начин 
промовисати наше позоришно-луткарско стваралаштво.
     

 3. Репарација постојеће огласне табле испред зграде Позоришта и постављање 
нових дигиталних огласних табли у свим градским општинама

 -  Замена  старог  огласног  паноа  испред  зграде  Позоришта  лутака
            Једно од стандардних средстава оглашавања сваког театра је позоришни пано, који је  
уобичајено постављен испред зграде позоришта. 

Због дотрајалости и нефункционалности, потребно је заменити постојећи пано. 
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            -    Постављање још 5 огласних паноа у граду, на територији сваке градске општине 
по један.
               Величина града (255.518 становника), његова распрострањеност (596,71 км²), као и 
улога у региону (седиште округа), указују да је потребно поставити огласне паное на више 
градских локација. 
            Панои би били постављени у свакој градској општини, на атрактивним локацијама са  
великом фреквенцијом пролазника и то првенствено на оним на којима се окупљају деца и 
њихови родитељи.
            Позориште лутака ће у овај пројекат реализовати у сарадњи са:

- Градским општинама Града Ниша
- Спонзорима и донаторима
- Судентима Електронског факултета у Нишу

         Панои би терабло да буду дигитални; њихова предност у односу на класичне огласне  
паное:
      - омогућавају приказ динамичних мултумедијалних садржаја било да су то видео записи, 
анимације или статичне слике разних формата;
      - скрећу пажњу пролазника;
      - исијавање омогућава уочљивост у свим временским приликама;
      - садржај се лако може променити, редизајнирати или дорадити из једног центра (као што 
се ажурира веб сајт);
      - презентују велику количину садржаја широком кругу посматрача, презентује догађања 
на дневном, седмичном или месечном нивоу.

       Краткорочни циљеви:
      - информисати публику о свим активностима Позоришта лутака
      - заинтерсовати непублику и подстаћи је да дође у Позориште лутака

       Дугорочни циљеви:
     - Приближити луткарско стваралаштво што већем кругу деце, младих и одраслих

    4. Постављање урбаног дечјег мобилијара испред зграде Позоришта
Постоји потреба  да се  површина  испред  зграде Позоришта  оплемени кавлитетним 

садржајима за игру, како би се креирао простор који је жив и динамичан током целог дана.  
    Између елемената мобилијара, биле би постављене макете лутака из представа које су на 
репертоару  Позоришта,  које  ће  се  направити  у  позоришним  радионицама  (столарској  и 
луткарској). 
    Намера је да се тај простор користи и за позоришне перформансе отворног типа. 
Извођењем  тих  перформанса,  желимо  покренути  дечју  машту,  показати  им  да  возић, 
клацкалица или дворац могу служити за класичну, али и позоришну игру. Да их подстакнемо 
да истражују, комбинују, испробавају, да им ненаметљиво понудимо нове могућности за
сопствено изражавање и стваралаштво. 
      Тако  би  површина  испред  зграде  и  сама  зграда  Позоришта  чиниле  интегралну 
целину, намењену деци и њиховим родитељима. Трансформацијом тог простора, унапредио 
би  се  изглед  и  значај  те  локације  са  наменама  стамбеног,  комерцијалног  и  културног 
карактера. Тиме се ставља акценат на однос Позоришта лутака, локалне заједнице и друштва 
у  целини,  а  ова  установа  културе  превазилази  улогу  позоришта  за  децу,  већ  постаје  део 
њиховог свакодневног живот.
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Стални репертаор/Промоција
Емитовање ТВ спотова за представе на репертоару, за позоришне догађаје – годишњи 

уговори са телевизијама: 
Емитовање радијских џинглова за представе на репертоару, за позориште, догађаје – 

бесплатно емитовање

 Премијере/промоција
Штампани материјал:
- програм за премијеру
- плакат за премијеру
- банер за премијеру
- каталог
- Годишњак
- позивнице

           -  продукција ТВ спота за премијеру: годишњи уговори са телевизијама
           -  продукција радијског дзингла за премијеру
           - снимања нових представа за архиву: Уговор о сарадњи, ТВ Коперникус
           - фотографисање и израда фотографија
           - интернет време 
           - ажурирање сајта
           - Медианис, годишњи хостинг:

ОРГАНИЗОВАНА ПРОДАЈА

Рад на развоју сарадње са школама на периферији града и већим сеоским срединама у 
којима  још  увек  има  већи  број  деце.  У  случају  да  је  због  изражене  економске  кризе,  
неизводљив  њихов долазак  у  позориште,  организовати  представе  у  сеоским просоторима 
свуда где је то могуће.

Побољшати сталну комуникацију са директорима школа путем мејлинг листа, као и 
са педагозима и психолозима.

СПОНЗОРСТВО И ДОНАТОРСТВО

Промишљени  континуирани  рад  на  успостављању  сталне  сарадње  са  привредним 
субјектима. Треба узети у обзир да су сви привредни субјекти у економској кризи и да треба 
очекивати претежно помоћ у услугама, а мање у новцу.

С  обзиром  на  то  да  је  потребно  осавременити  позоришну  зграду  (и  енетријер  и 
екстеријер)  и понудити  публици додатне  садржаје,  аплицираћемо код домаћих и страних 
фондација за:

- постављање дечјег мобилијара испред зграде позоришта
- постављање дигиталних позоришних огласних табли у свим градским општинама
- организовање луткарских и драмских радионица за децу, ученике, студенте, глумце
- позоришне представе које излазе из оквира редовног репертоара

XII  ПРОЈЕКТИ  

Настојимо да осим нишке деце наша публика постану и  малишани нишког и других 
округа. Наиме наш мото је играти свугде где постоји и једно дете. Тако долазимо и у села у 
којима играмо и за десетак деце не мислећи на зараду већ на весеље које приређујемо деци. 
А највећа нам је радост и обавеза коју смо сами себи поставили, играти за децу са посебним 
потребама. 
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Учествујемо  у  ширењу  позоришне  уметности,  чинећи  је  доступном  у  најмањим 
местима. На тај начин делујемо на дуге стазе и освајамо позитивне помаке за будуће пројекте

Селу у походе - деци на дар
Акција би обухватала извођење  позоришних луткарских представа у селима нишких 

градских општина: Црвени Крст, Пантелеј и Медијана, Палилула, Нишка Бања .Представе се 
организују у зависности од услова, у домовима културе и спортским салама.

Ради  се  о  помоћи  у  реализацији  школског  програма  и  плана  рада,  због  отежаних 
услова  доласка  деце  са  села  у   Позориште  лутака.  Програмске  активности  свих 
предшколских и школских установа,  предвиђају  да деца и ученици посете  годишње две 
позоришне представе.

Финансирање:
Акцију  би  требало  покрити  најминималнијим  средствима:  10.000,00  динара  по 

представи (трошкови превоза и техничка реализација)  а у питању је 12 сеоских школа (деца 
из 29 села)  што значи да је неопходно обезбедити 120.000,00 динара из буџета  градских 
општина.

 Деци за сећање  
Акција  би  обухватала  обилазак  и  играње  позоришних  и  луткарских  представа  у 

општинама Нишавског округа.
Реч је о акцији истог програмског образложења као о акцији  Селу у походе-деци на  

дар.
Финансирање:
За 16 наступа потребно је обезбедити 200.000,00 динара из буџета градских општина.

Чаробњаци Ниша - деци Косова 
Као и претходних година бићемо домаћини деци Косова из Грачанице, која учествују 

у Ликовној колонији у организацији Нишког културног центра. Том приликом упознаћемо 
их са делатношћу Позоришта лутака,  одиграти представу и поделити пригодне поклоне.

Планира се да Позориште лутака у 2013.години, реализује пројекат Чаробњаци Ниша 
–деци Косова,  што  подразумева  гостовање Позоришта  на  Косову са  називом пројекта  са 
којим је Позориште већ гостовало на Косову, чиме се изражава потреба  да овај пројекат 
прерасте у традиционалан. 

XIII САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

      Позориште ће и у 2013. години, наставити започету сарадњу са  институцијама са 
којима је  успешно сарађивало током претходних година, а посебно са:

- културним институцијама  у Граду
- градским општинама
- предшколским и школским установама
- медијским институцијама

            - и другим заинтересованим институцијама
 
XIV ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

 Позориште ће и у 2013.години наставити да уступа бесплатне улазнице и организује 
хуманитпане акције за:
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- Центар за социјални рад
- Дом за децу и омладину Душко Радовић 
- Удружење незапослених
- Установу  Мара 
- Дом Кулина
- Специјалну основну школу 14. октобар
- Удружење самохраних мајки
- Удружење Рома
- Дечју клиникупо потреби и  другим установама 

XV МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

  По  позивима  организатора  интернационалних  фестивала,  учествоваћемо  на 
престижним  фестивалима  у  границама  финансијских  могућности,  чиме  ћемо  дати  пун 
допринос афирмацији нашег Града и наше земље у иностранству.

  Светско луткарство је у великом замаху. Потражња за овом врстом уметности је све 
већа, поготово у нашој дијаспори. Зато ће се  активно радити на остваривању сарадње са 
институцијама  које  су  задужене  за  контакте  са  нашом  дијаспором  (Министарство  за 
дијаспору, Министарство спољних послова), као и директно са представницима дијаспоре у 
иностранству.  

 Наставиће  се  сарадња  са позориштима  и  луткарским  организацијама  из 
иностранства,  која подразумева размену искустава ради подизања на виши ниво, квалитета 
уметничког 
стваралаштва  у  области  луткарске  уметности  у  својим  срединама  (размена  гостовања, 
заједничке луткарске радионице,  размена луткарских уметника,  размена информација из 
области луткарства...)

Позориште лутака ће и даље актвно учествовати  у раду међународних позоришних 
организација:  UNIMA (Unima  Internationale  de  la  Marionette) и  ASSITEJ (International 
Association of Theatre for Children and Young People).

XVI ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА - 55 ГОДИНА РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА

Јубиларну  рођенданску  годину,  обележаваћемо  током  целе  године  низом  акција, 
перформанса, семинара и радионица, изложби. Централна прослава одржаће се 23. јуна, на 
дан оснивања Позоришта лутака. 

1. Изложба лутака, костима, маски, реквизита и плаката.
Како  би  презентовали  своје  вишедеценијско  стваралаштво,  планирамо  поставку 

изложбе лутака, костима, маски, реквизита и плаката. Имајући у виду да је то активност која 
захтева  минимална  финансијска  улагања,  предложили  смо  је  и  за  званичан  програм 
обележавања Миланског едикта, као програм који презентује културно стваралаштво нашег 
града.  Галерија  Србија или  Павиљон у  Тврђави,  по  својим  локацијама  и  просторним 
капацитетима одговарају поставци такве врсте. 

2. Годишњак Позоришта лутака
Последњи  годишњак  штампан  је  2003/2004.  године,  док  је  2008.  године  издата 

монографија Позоришта лутака поводом обележавања 50 година рада.
За  протеклих  5  година  не  постоји  званична  публикација,  која  сведочи  о  раду  и 

успесима нашег театра. Јубилеј попут овог, 55 година рада, обавезује да се сумирају резулати 
и достигнућа, да се презентују јавности и остану као сведочанство будућим генерацијама.

3. Снимање рођенданске песме
Јубилеј, 55 година Позоришта лутака биће повод за снимање  рођенданске песме. У 

реализацији ће учествовати познати музичари и дечији хорови из Ниша, као и запослени 
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Позоришта лутака. Ова својеврсна химна, пуштаће се у фоајеу и сали док гледаоци улазе и 
излазе,  приликом  званичних  манифестација  (премијера,  прослава,  конференција  за 
новинаре). Циљ је да наша публика, првенствено малишани, прихвате песму и певејући је у 
позоришту  или  у  свом  друштву,  док  се  играју,  стекну  осећај  припрадности  Позоришту 
лутака.

XVII  ПОЗОРИШНА СЛАВА 
Позоришну  славу  Свети  Јован  Златоусти,  пригодно  ћемо  обележити  дана  26. 

11.2013.године, којом приликом ћемо у складу са Правилником о наградама, који је донео 
Управни одбор Позоришта, доделити награде за уметничко достигнуће (која се састоји од 
уникатне дипоме и статуе) и радни допринос (која се састоји од дипломе и уметничке слике).

 XVIII ЗАКЉУ ЧАК  
Позориште ће настојати да упркос скромним финансијским средствима за реализацију 

премијерног дела Програма рада за 2013.годину, сачува реноме и да  одржи висок уметнички 
ниво, добрим избором редитеља, драмских писаца, драматурга и осталих сарадника,  као и да 
у потпуности на најквалитетнији начин  реализује овај  Програм рада.

          Председник
                Управног одбора

   Братислав Николић
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Дел.бр. 22/13-03
Датум:  08.01.2013.године

На  основу  члана  44  Закона  о  култури  („Сл.гл.РС“бр.72/2009)  и  члана  22  Статута 
Позоришта  лутака  Ниш,  Управни  одбор  Позоришта  лутака  на  седници  одржаној  дана 
08.01.2013.године, по предлогу в.д.директора бр. 08/13-03, од 04.01.2013.године, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА  НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Средства из Буџета у износу од  47.218.000 динара и сопствени приходи и примања 
у износу од  4.900.000 динара,  планирају се према економској  класификацији на четвртом 
нивоу, и то:

Приходи:

1. Приходи из буџета         47.218.000
2. Приходи настали употребом јавних средстава                     4.900.000

- Приходи од продаје робе и услуга 3.700.000
- Остали сопствени приходи 1.200.000

УКУПНО: 52.118.000

Расходи:      

Поз. Конто Опис
Средства 
из  буџета 
за 2013.

Приходи 
настали 

употребом 
јавних 

средстава
за 2013.год.

Укупна 
средства
за 2013.

96 411000 Плате и додаци запослених 29.754.000 1.300.000 31.054.000
100 Плате и  додаци запослених 29.754.000 1.300.000 31.054.000

97 412000 Социјални допри. на терет послодавца 5.326.000 233.000 5.559.000
100 Допринос за пензијско и инва. осигурање 3.273.000 143.000 3.416.000
200 Допринос за здравствено осигурање 1.830.000 80.000 1.910.000
300 Допринос за незапосленост 223.000 10.000 233.000

98 413000 Накнаде у натури 1.036.000 10.000 1.046.000
413100 накнаде у натури- маркице- 1.036.000 10.000 1.046.000

99 414000 Социјална давања запосленима 420.000 250.000 670.000
300 - отпремнине и помоћи 420.000 150.000 570.000
400 - помоћ у медиц. леч.у зап. или члан. пор. 0 100.000 100.000

100 415000 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0
100 - накнаде трошкова за запослене 0 0 0

101 41600 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 450.000 100.000 550.000
100 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 450.000 100.000 550.000



102 421000 Стални трошкови 3.617.000 417.000 4.034.000
100 - платни промет 220.000 70.000 290.000
200 - енергетске услуге 2.607.000 10.000 2.617.000
300 - комуналне услуге 300.000 70.000 370.000
400 - услуге комуникација 240.000 180.000 420.000
500 - трошкови осигурања 250.000 80.000 330.000
900 - радио и телевизијска претплата 0 7.000 7.000

103 422000 Трошкови путовања 680.000 800.000 1.480.000
422100 Трошкови службеног путовања у земљи 230.000 400.000 630.000
422200 Трошкови службеног путо. у иностранство 450.000 400.000 850.000

104 423000 Услуге по уговору 4.000.000 990.000 4.990.000
100 -административне услуге 0 10.000 10.000
200 - компјутерске услуге 0 20.000 20.000
300 - услуге образ. и усаврш. запослених 0 60.000 60.000
400 - услуге информисања 100.000 100.000 200.000
500 - стручне услуге 3.720.000 450.000 4.170.000
600 - услуге за домаћинство и угоститељство 15.000 100.000 115.000
700 - репрезентација 15.000 100.000 115.000
900 - остале опште услуге 150.000 150.000 300.000

105 424000 Специјализоване услуге 0 70.000 70.000
200 - услуге образовања и културе 0 50.000 50.000
300 - медицинске услуге 0 20.000 20.000

106 425000 Текуће поправке и одржавања 840.000 140.000 980.000
100 - одржавање зграда 360.000 70.000 430.000
200 - одржавање опрема 480.000 70.000 550.000

107 426000 Материјал 705.000 230.000 935.000
100 - административни материјал 90.000 20.000 110.000
300 - материјал за образовање кадра 40.000 70.000 110.000
400 - материјал за саобраћај 60.000 50.000 110.000
800 - материјал за домаћинство 60.000 10.000 70.000
900 - материјал за посeбне намене 455.000 80.000 535.000

111 481000 Донације невладиним организацијама 0 70.000 70.000
900 - донације осталим непрофитним орг. 0 70.000 70.000

112 482000 Порези, таксе, и казне 0 70.000 70.000
100 - остали порези 0 40.000 40.000
200 - обавезне таксе 0 20.000 20.000
300 - новчане казне 0 10.000 10.000

113 483000 Новчане казне по решењима судова 390.000 160.000 550.000
483100 -новчане казне по решењима судова 390.000 160.000 550.000

114 511000 Зграде и грађ.објекти 0 0 0
200 - изградња зграде и објекта 0 0 0
300 - капитално одржавање зграда и објеката 0 0 0
400 - пројектно планирање 0 0 0

115 512000 Машине и опрема 0 60.000 60.000
100 - опрема за саобраћај 0 0 0
200 - административна опрема 0 30.000 30.000
400 - опрема за очување животне средине 0 0 0
600 - опрема за културу 0 30.000 30.000
800 - опрема за јавну безбедност 0 0 0

116 515000 Нематеријална имовина 0 0 0
515100 Нематеријална имовина 0 0 0

Укупно 47.218.000 4.900.000 52.118.000



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

 411100 Бруто плате запослених ( 29.754.000 дин.)

 Обрачун и исплата плата запосленима у Позоришту лутака врши се у складу са Уредбом .

 412000 Социјални доприноси на терет послодавца (5.326.000 дин.)

412100-  11% ПИО – 3.273.000 динара; 412200 - 6.15% Здравство-1.630.000 динара;                      
412300 - 0.75% Незапосленост - 223.000 динара. Износи су одређени на основу закона и              
првог става овог образложења који се односи на начин планирања бруто плата запослених.

413000 Накнада у натури  (1.036.000 дин.)

Висина накнаде –маркице за превоз – одређена је у складу са одлуком оснивача ( за прву 
зону градског превоза).

414000 Социјална давања запосленима (420.000 дин.)

 У складу са позитивним законским прописима и нормативним актима Позоришта, вршиће се 
исплата отпремнине при одласку у пензију.

 416000 Награде, бонуси, и остали пос.расходи ( 450.000 дин.)

 У складу са позитивним законским прописима и нормативним актима Позоришта, вршиће се 
исплата јубиларних награда.

421100 Трошкови платног промета и банкарске услуге (220.000 дин.)

На основу кретања ових трошкова у текућој години планирана је наведена сума.

421200 Енергетске услуге ( 2.607.000 дин.)

Трошкови енергетских услуга су планирани на основу текућих издатака електричне енергије 
и даљинског грејања.

421300 Комуналне услуге ( 300.000 дин.)

Планирани  износ  обухвата  трошкове  изношења  смећа,  потрошње  воде,  дератизације, 
дезинсекције и дезинфекције, еко накнада и тд. 

421400 Услуге комуникације ( 240.000 дин.)

Ове услуге односе се на трошкове телефона за три броја.

421500 Трошкови осигурања ( 250.000 дин.)

Ови трошкови се односе на осигурање имовине, опреме и полисе осигурања возила.



422000 Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству (680.000 дин.)

Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству,односе  се  на  пословна путовања 
везана за реализацију Плана и програма рада Позоришта лутака за 2013.годину.

423400 Услуге информисања ( 100.000 дин.) 

Односе  се  на  услуге  штампања  рекламно  пропагандног  материјала  за  четири  планиране 
премијерне представе и др.

423500 Стручне услуге ( 3.720.000 дин.)

Обухватају ауторске хонораре за сараднике на премијерним пројектима, као и ангажовање 
глумаца по уговору о ауторском хонорару и.тд.

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство ( 15.000 дин)

Трошкови угоститељских услуга за пословне сараднике.

423700 Репрезентација (15.000дин.)

Трошкови репрезентације за потребе Позоришта и коктела за премијерне представе и тд.

423900 Остале опште услуге (150.000 дин.)

Ови  трошкови  обухватају  услуге  фотокопирања,  процене  ризика  радних  места,  израде 
статуе за изузетно уметничко достигнуће у Позоришту, извршене услуге по уговорима др. 

425100 Текуће поправке и одржавање зграде (360.000 дин.)

Односи  се  на  зидарске,  молерске,  столарске  радове,  водоводно -  канализационе  радове, 
централно грејање, електричну и комуналну инсталацију, остале услуге и материјал за текуће 
поправке и одржавање зграде и др. 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме ( 480.000 дин.)

У текуће поправке и одржавање опреме спадају поправке и одржавање опреме за саобраћај, 
административне опреме, опреме за културу и јавну безбедност и др. 

426100  Административни материјал ( 90.000 дин.)

Набавка неопходно потребног канцеларијског материјала.

426300 Материјал за образовање кадра (40.000 дин.)

Набавка стручне литературе за образовање кадра.

426400 Mатеријал за саобраћај (60.000 дин.)

Набавка горива и уља за службена возила.

426800 Материјал за домаћинство (60.000 дин.)

Набавка материјала за одржавање хигјене и тд.



426900 Материјал за посебне намене ( 455.000 дин.)

Материјал за посебне намене обухвата потрошни материјал за припрему премијерних и 
обнову представа, ( текстил, даске, сунђере, обућу, конце, шминку за глумце, фарбе и др.)

483000 Новчане казне по реш.суда  ( 390.000 дин.)

За плаћање пореза и такси по судским споровима, тужбама запослених и др. 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                       Председник
                                                                                                                     Управног одбора
                                                                                                                    Братислав Николић            

 


