
  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 27.03.2013. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Позоришта лутака Ниш за 2012. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду  и пословању Позоришта 
лутака Ниш за 2012. 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 Дејан Гоцић, в.д. директорa Позоришта лутака Ниш. 

 
 
 
Број 446-11/2013-03 
 Нишу, 27.03.2013. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 
 



 На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", 
број 88/08), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2013. 
године донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и пословању  Позоришта лутака 
Ниш за 2012.годину, број 114/13-03 од 28.01.2013.године,  који је  Одлуком 
број 138-3/13-03 од 31.01.2013.године усвојио Управни одбор Установе. 
 
 II Решење доставити Позоришту лутака Ниш у Нишу, 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 
 
 
 
 Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. предвиђено да 
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних 
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Град. 
  На основу  члана 22 Статута Позоришта лутака Ниш, Упрaвни одбор 
ове установе, на седници одржаној 31.01.2013.године усвојио је Извештај о 
раду и пословању  Позоришта  лутака  Ниш за 2012.годину, број 114/13-03 од 
28.01.2013.године, Одлуком број 138-3/13-03 и доставио га Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт на даље поступање. 

 У складу са Програмом рада Позоришта лутака Ниш за 2012.годину, 
ова установа је реализовала 3 премијерне представе, а представа 
“Константин“, због недостатка средстава, пренета је као обавеза у 2013. 
годину. У складу са Планом и програмом рада за 2012.годину, обновљенe су 
две, а репризно изведено више од 20 представа. Ансамбл Позоришта лутака 
одиграо је више од 180 представа у Нишу и гостовао на седам фестивала у 
земљи и иностранству, одакле је, као и предходних година, донео значајна 
признања. У 2012. години репертоар Позоришта лутака је обогаћен 
представама које комуницирају са широким аудиторијумом. Позориште је 
током године спроводило своју хуманитарну мисију,  како на матичној сцени, 
тако и ван ње.  
 Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Позоришта лутака 
Ниш  за 2012. годину сачињен у складу са законом и прописима Града, као и 
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за образовање, 
културу, омладину и спорт  предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
  
       Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
 
                НАЧЕЛНИК 
     
               Јелица Велаја 
 
 



 
 
Наш број: 138-3/13-03                                                                         
Датум: 31.01.2013.године                        
 
             

На основу чл.22 Статута Позоришта лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака 
Ниш је на седници одржаној дана 31.01.2013.године,  донео следећу 

 
 

О Д Л У К У 
 
УСВАЈА се Извештај о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 

2012.годину, бр.114/13-03, од 28.01.2013.године, који је поднео в.д.директора 
Позоришта лутака Ниш. 

 Извештај о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 2012.годину је 
саставни део ове одлуке. 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 
          
 
  Доставити:               
- Управи за образовање, културу 
   омладину и спорт                       
-  Управном одбору 
-  Архиви            

                                          Председник 
                                    Управног одбора 
                                                      Братислав Николић 



Позориште лутака Ниш       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ 

ЗА 2012.ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Јануар 2013.године 
 
 
 



Позориште лутака Ниш 
Број: 114/13- 03 
Датум: 28.01.2013. године 

 
На основу члана 19 Статута Позоришта лутака Ниш,  в.д.директора Позоришта лутака 

Ниш,  Управном одбору Позоришта лутака Ниш, подноси 
 
      ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 
            ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ 
                        ЗА 2012. ГОДИНУ  

   
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ И РЕПЕРТОАР 

 
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ 

  
Програмом рада за 2012.годину, утврђена је реализација следећих премијерних 

представа:                                                                                                                                                                 
     
1.„Слике с изложбе“ - по идеји и у режији Бисерке Колевске 
2.„Благо пирата Силвестра“ у режији  Румена Рачева 
3.“Константин“  по тексту Наташе Илић у режији Зорана Лозанчића 
4. Новогодишња представа 
 
 У складу са усвојеним Програмом рада Позоришта лутака Ниш за 2012.годину 

реализоване су следеће премијерне представе: 
 

 1. „Слике с изложбе“, у режији  Бисерке Колевске 
                  - премијерно извођење 08.06.2012.године 

      - утрошена средства: 903.884,00 динара и то: 
               861.174,00 динара из буџета  Града 
                 42.710,00 динара сопствена средства 

  
     2.“Силвестерово благо“ (радни наслов:“Благо пирата Силвестра“) 
                   у режији Румена Рачева 
                   - премијерно извођење 05.10.2012.године 

       - утрошена средства: 741.837,00 динара и то: 
                732.167,00 динара из буџета Града   
                    9.670,00 динара сопствена средства 

 
 3.“Новогодишња авантура-заврзлама“ у режији Дејана Гоцића и Јелене Ђорђевић 

             - премијерно извођење 22.12.2012.године 
       - утрошена сопствена  средства: 177.628,00 динара  

                
            Представа „Константин“, под редним бројем 3. из Програма рада Позоришта лутака 
Ниш за 2012.годину, није реализована због недостатка средстава у износу од 400.000,00 
динара. У Програму рада за 2012.годину је напоменуто да ће се средства обезбедити 
аплицирањем код Министарства културе или из других извора финансирања. С обзиром да 
недостајућа средства  нису обезбеђена, то  овај пројекат није реализован, па је та обавеза 
пренета у Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2013.годину. 
 

 
 



Обнова представа 
У складу са Планом и програмом рада за 2012.годину, у новембру 2012.године, 

обновљенe су представе: 
 
1. „Лепотица и звер“ у режији Зорана Лозанчића  
   Са овом представом  у новембру 2012.године, Позориште је наступило на 17 

Међународној ревији казалишта у Ријеци- Хрватска. 
 
2.“Три прасета“  у режији Зорана Лозанчића 
    Обновљен је део оштећене сценографије и декора 
        
 Утрошена средства за обнову представа: 184.908,00 динара и то: 

- 171.500,00 динара из буџета Града 
-      13.408,00 динара сопствена средства 

     
Позориште је у 2012.години, остварило приход од 4.724.191,00 динара 

 
 РЕПРИЗНЕ ПРЕДСТАВЕ 

 
Репертоарске представе које су извођене током 2012.године: 

   - Косић Босић 
 - Царев заточник 

             - Три прасета 
  - Могли 
 - Мала принцеза 
 - Чаробњак из Оза 
 - Црвенкапа на зрну грашка 
 - Прича о води 
 - Радознало слонче 
 - Ружно паче 
 - Кнежеви снови 
 - Птице 
 - Оловка пише срцем 

      - Добро јутро, лаку ноћ 
 - Патуљак носоња 
 - Чувари природе чисте 
 - Слике с изложбе  
 - Силвестерово благо 
 - Лепотица и звер 
 - Новогодишња авантура 
 - Новогодишња заврзлама 
 
Репризне представе игране су: 
 -  за децу предшколских и школских установа Града Ниша  
 - у хуманитарне сврхе (Велико срце, за хранитељске породице, за Удружење за 

церебралну парализу и Удружење дистрофичара) 
 - на фестивалима 
 - на гостовањима 
 - у склопу новогодишњег програма 
Број одиграних представа у 2012години: 186 
Број гледалаца у 2012.години:  24859   

 
 



ФЕСТИВАЛИ  
 
 Позориште је наступило на следећим фестивалима: 
- јануара 2012.године на фестивалу „Крушка“ у Крушевцу са представом „Могли“ 
- марта 2012.године на 28. Интернационалном фестивалу „Сарајевска зима“ у 

Источном Сарајеву са представом „Црвенкапица на зрну грашка“ 
- априла 2012.године на Дечијем позоришном фестивалу „Позориште Звездариште“ 

у Београду са представом „Патуљак носоња“ 
- маја 2012. године на  Међународоном фестивалу „Златна искра“ у Крагујевцу са 

представом „ Добро јутро, лаку ноћ“ 
- маја 2012.године на Међународном фестивалу за децу у Суботици са представом 

„Патуљак носоња“ 
- новембра 2012.године на 17 Међународној ревији казалишта у Ријеци- Хрватска са 

представом „Лепотица и звер“ 
-новембра 2012.године на 43. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије у 

Суботици са представом „Силвестерово благо“ 
   

Награде са фестивала:  
 
1.Награда за дизајн представе на фестивалу “Позориште Звездариште“ у Београду 

за представу „Патуљак носоња“ 
2.Награда Дејану Гоцићу, глумцу за глумачко аниматорско остварење за улогу 

„шеика“ у представи „Силвестерово благо“ на 43.Сусретима професионалних 
позоришта лутака Србије у Суботици. 

 
ГОСТОВАЊА 
  

- 24.01.2012.године у Зубином Потоку са представом „Прича о води“- 1 извођење 
 - 24.01.2012.године у Северној Митровици са представом „Прича о води“- 1 изв. 
 - 04.04.2012.године у Лесковцу са преставом „Добро јутро лаку ноћ“  - 4 извођења 

 - 24.04.2012.године у Зајечару са представом „Добро јутро лаку ноћ“ - 1 извођење 
- 28.04.2012.године у Лесковцу са представом „Добро јутро лаку ноћ“ - 3 извођења 
- 12.06.2012.године у Сврљигу са представом „Прича о води“ - 1 извођење 
- 29.11.2012.године у Новом Саду са представом „Силвестерово благо“ -2 извођ. 
- 23.12.2012.године у Лесковцу са представом „Новогодишња заврзлама“ - 1 изв. 

     
Утрошена средства за фестивале и трошкове путовања у земљи и иностранству 

1.076.780,00 динара и то: 
- 356.140,00 динара из буџета Града 
- 720.640,00 динара сопствена средства  

           
Позоришта која су гостовала у Позоришту лутака у Нишу: 

            
- у оквиру сарадње са Француским институтом - Ниш на сцени Позоришта лутака у 

Нишу, гостовала је француска позоришна трупа „Буфу театар“ са представом „Море на 
видику“. Ово је је четврта година за редом, како Французи гостују на нашој сцени и 
доносе дах европских луткарских тенеденција и у нашу средину 

- као и претходних година, тако смо и  2012.године Народном позоришту из Ниша, 
омогућили коришћење наше сцене за реализовање програмских активности, тако што   
смо  омогућили извођење њихових репертоарских представа на нашој сцени, због 
реновирања Позоришта, што је био случај и са Народним позориштем из Лесковца 

 
 



Хуманитарна сарадња 
 

У оквиру сталне сарадње коју имамо са већином  удружења и невладиних 
организација, које се баве децом са посебним потребама, њихови чланови са пратиоцима су 
били  наша стална и верна публика на  слободним представама које се играју четвртком и 
недељом. 

Наиме, они су у континуитету добијли одређени број бесплатних улазница и пратили 
заједно са осталом децом све наше представе, а за неке од њих организовали смо и 
хуманитарне акције. 
            Посебну сарадњу смо имали са домом „Душко Радовић“, Дечијом установом „Мара“, 
Специјалном основном школом 14.октобар, Центром за социјални рад, Дечијом клиником 
КЦ Ниш,  Домом Кулина, удружењима  самохраних мајки Рома,  и незапослених. 

 
 
САРДАЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА  
 
Сарадња са институцијама на  реализацији  Програма 
за децу и других програма из области културе 
 

У 2012. години Позориште је развило, наставило и остварило сарадњу са већином 
културних установа у Граду: Народним позориштем Ниш, Француским институтом у Нишу, 
невладиним организацијама које се баве децом,  Уметничком школом у Нишу,   „Вино 
Жупа“- Александровац, предузећем Горица у Нишу и др. Посебно наглашавамо сарадњу са 
Покрајинским центром за културу из Приштине, са којима смо реализовали гостовања у 
Зубином Потоку и Северној Митровици. 

Настављена је сарадња са Установом „Пчелица“ и другим приватним вртићима у Граду за 
које смо играли представе у обдаништима и на матичној сцени.  
 
Сарадња са медијима  

 
Позориште је током године сарађивало са локалним, регионалним и националним 

електронским медијима. 
Поред уобичајене сталне дистибуције информација и саопштења за штампу, повећан 

је број гостовања у емисијама и „живим програмима“, у којима смо промовисали наше 
активности, премијерне представе и репризне представе на нашем сталном репертоару, 
анимирали публику и сл.Успостављена је и стална сарадња са уредницима и водитељима 
јутарњих програма на нашим локалним телевизијама, који су највљивали актуелне представе 
и активности у Позоришту. 

Поводом свих већих гостовања, добијених награда на фестивалима и премијерних 
представа, организоване су и добро припремљене и испраћене конференције за штампу. 

Позориште лутака је током године имало: 
- наступ  на локалним телевизијама 75 пута и радио станицама 40 пута 

  - објаву текстова у штампи  11 пута и  на интернет порталима 38 пута 
 

Ноћ музеја 
 
Ове године, укључене су биле све установе културе да својим програмом учествују у већ 

традиционалној „Ноћи музеја“. Позориште лутака је у оквиру ове манифестације, дана 
19.05.2012.године, извело  бесплатну представу „Мала принцеза“, која је била добро 
посећена. 
 
 



Градска слава  
 
Позориште је  поводом обележавања Градске славе „Свети цар Константин и царица 

Јелена“ у Тврђави извело представу „Чувари природе чисте“. 
 
Позоришна слава  

 
Дана 26.11.2012. године, обележена је позоришна слава Свети Јован Златоусти, 

којом приликом су запосленима у Позоришту додељене две награде: једна за уметничко 
достигнуће и једна за  радни допринос. 

 
 
Издавање позоришне дворане 

 
 Позоришна дворана  је била уступана на коришћење по основу пословне сарадње, за 

хуманитарне манифестације и по основу закупа следећим корисницима: 
Народном позоришту Лесковац (2х); Форум театру Нови Сад (1х);  ГО Медијана (2х); 

Демократској омладини Ниша (1х); гимназији „Стеван Сремац“ 1х); ОШ „Свети Сава“ (1х);  
гимназији „Бора Станковић“ (1х); гимназији „9 мај“ (1х); ОШ „Стефан Немања (1х); СКЦ 
Ниш(1х); ОШ „Доситеј Обрадовић“ (2х);  ОШ „Чегар (1х);  НКЦ (1х); Француском институту 
(1х); ДСС ГО Ниш (1х); ОШ „Ратко Вукићевић“ (1х); ОШ „Бранислав Нушић“ (1х); Одреду 
извиђача “М. Станимировић) Ниш (1х);  Ротаркт клубу Ниш „Константин Велики“ (1х); 
Удружењу грађана „Феникс“, „хуманитас“ и Ромском светском Већу“  (1х);  
 
   
МAШИНЕ И ОПРЕМА 

 
  ОПРЕМА 
  

У складу са Планом и програмом рада и Планом набавки за 2012.годину, набављена је 
следећа опрема: 
 

 - радне столице - 20 комада 
- графоскоп - 2 комада 
- копир апарат - 1 комад 
- акумулаторска бушилица - 1 комад 
- угаона брусилица – 1 комад 
- бушилица – 1 комад 
- вибрациона бушилица – 1 комад 
- електр.убодна тестера – 1 комад 
- рачунска машина - 2 комада 
- фото апарат - 1 комад 
- веш машина - 1 комад 
- машина за сушење веша – 1 комад 
- диктафон - 1 комад 
- аудио  процесор - 1 комад 
- диско кугла са мотором и рефлектором  - 1 комад 
- стробоскоп - 1 комад 
 
 За набавку наведене опреме утрошена су средства  у укупном износу од 474.492,00 

динара и то: 
-  са буџетског рачуна   442.809,00 динара 
-  са сопственог рачуна    31.683,00 динара 



ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ 
  
У 2012. години извршено је следеће одржавање зграде и опреме: 
- поправка рачунара 
- контрола ПП апарата и опреме за јавну безбедност 

      - одржавање возила 
- одржавање електричних инсталација 
- одржавање водовода и канализације 
- одржавање клима комора и  инсталације централног грејања 
- одржавање административне опреме 
- одржавање опреме за културу 
- одржавање намештаја 
- урамљивање плаката 
- тестирање исправности цугова и покретних завеса 
 
За одржавање  зграде и опреме утрошена су средства у износу од 433.455,00 динара и 

то: 
-  са буџетског рачуна   331.686,00 динара 
-  са сопственог рачуна 101.769,00 динара 

 
ЗАПОСЛЕНИ 

Током године извршено је запошљавање на одређено време:  
- 1 извршиоца на пословима глумца (послови су остали упражњени именовањем 

запосленог на  функцију в.д.директора) 
      -  1 извршиоца на пословима глумице са ½ радног времена, који су послови остали 

упражњени, повратком на рад  запослене - глумице, којој је мировао радни однос због 
вршења функције, која је пре мировања радног односа радила са пуним радним временом, а 
по престанку мировања радног односа ради са ½ радног времена 

Напомињемо да је заснивање радног односа на одређено време у Позоришту било 
неопходно за несметано функционисање делатности и да је вршено по  сагласности 
Градоначелника, која је дата по образложеним захтевима Позоришта, тако да је на дан 
31.12.2012.године, Позориште  у радном односу имало 44 запослена од тога: 

-  42  на неодређено време ( један запослени са ½  радног времена) 
-    2  на одређено време  ( један запослени са ½ радног времена) 

 
Ангажовање глумаца  по уговору 

За играње у представама током године било је ангажовано  укупно 6 глумаца.  
За ангажовање глумаца исплаћени су ауторски хонорари у износу од 946.600,00  динара и 
то: 

      -   221.597,00 динара из буџета Града 
      -   725.003,00 динара из сопствених средстава   

 
ЗАКЉУЧАК 

 Обзиром да су средства за Програм рада била веома скромна,  то је Позориште  уз велике 
напоре, разумевање сарадника и ангажовањем дела сопствених средстава,  успело да 
реализује програмске активности. Учињени су помаци у креативном смислу и одржан је 
висок уметнички ниво. Репертоар је обогаћен представама које комуницирају са ширим 
аудиторијумом. Представе су  претежно  луткарске и визуелно богате. 

Позориште је током године спроводило хуманитарну мисију, отварајући врата за бројне 
хуманитарне организације и децу угрожених категорија,  како на матичној сцени, тако и ван 
ње.  

            В.д.директора 
             Дејан Гоцић 

 



             Преглед прихода и расхода Позоришта лутака за 2012. годину 
 

Приходи: 
                        
742151 - Приходи од продаје робе и услуга                      3.558.459 
742152 - Приход од зак.неп.у држ.својини                                  1.080.097 
745151 -  Остали прих. у корист нивоа општина                                      85.635 
Укупни сопствени приходи                                                                 4.724.191 
771111 -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода                    475.503 
772111 -  Меморандумске ставке за рефундацију расхода                   48.197 
791111 -  Приходи из буџета       39.717.769 
УКУПНИ ПРИХОДИ                                                                          44.965.660 
 
 
Расходи:      

 
Поз. 

 
Конто 

 
Опис 

Средства из  
буџета за 2012 

Издаци из 
сопствених 
прихода 

2012 
 

Укупна 
средства 

93 411000 Плате и додаци запослених 27.978.597 1.065.960 29.044.557 
 100 Плате и  додаци запослених 27.978.597 1.065.960 29.044.557 

94 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 5.007.916 190.808 5.198.724 
 100 Допринос за пенз. и инвалидско осигура. 3.077.490 117.257 3.194.747 
 200 Допринос за здравствено осигурање 1.720.600 65.556 1.786.156 
 300 Допринос за незапосленост 209.826 7.995 217.821 

95 413100 Накнаде у натури 392.510 0 392.510 
 413100 - накнаде у натури 392.510 0 392.510 

96 414000 Социјална давања запосленима 0 523.700 523.700 
 100 - бол.преко 30 дана породиљско боловање 0 523.700 523.700 
 300 - отпремнине и помоћи 0 0  

 400 - помоћ у медиц. лечењу запосл. или члан. пор. 0 0 0 
97 41500 Накнаде за запослене 0 0 0 

 100 - превоз 0 0 0 
98 41600 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 186.831 0 186.831 

 100 Награде, бонуси, и остали пос.расходи 186.831 0 186.831 
99 421000 Стални трошкови 2.741.036 345.322 3.086.358 

 100 - платни промет 173.453 72.763 246.216 
 200 - енергетске услуге 2.080.616 0 2.080.616 
 300 - комуналне услуге 203.512 32.147 235.659 
 400 - услуге комуникација 153.641 160.005 313.646 
 500 - трошкови осигурања 129.814 74.907 204.721 
 900 - радио и телевизијска претплата 0 5.500 5.500 

100 422000 Трошкови путовања 356.140 720.640 1.076.780 
 422100 Трошкови службеног путовања у земљи 187.750 525.526 713.276 
 422200 Трошкови службеног путовања у иностранст. 168.390 195.114 363.504 

101 423000 Услуге по уговору 1.752.473 1.457.872 3.210.345 
 100 - административне услуге  0 0 
 200 - компјутерске услуге 0 28.666 28.666 
 300 - услуге образ. и усаврш. запослених 0 21.912 21.912 
 400 - услуге информисања 33.300 86.187 119.487 
 500 - стручне услуге 1.654.098 890.228 2.544.326 
 600 - услуге за домаћинство и угоститељство 0 61.476 61.476 
 700 - репрезентација 0 106.383 106.383 
 900 - остале опште услуге 65.075 263.020 328.095 



102 424000 Специјалзоване услуге 0 31.000 31.000 
 200 - услуге образовања и културе 0 0 0 
 300 - медицинске услуге 0 31.000 31.000 

103 425000 Текуће поправке и одржавања 331.686 101.769 433.455 
 100 - одржавање зграда 181.248 41.777 223.025 
 200 - одржавање опрема 150.438 59.992 210.430 

104 426000 Материјал 353.189 265.657 618.846 

 100 - административни материјал 41.575 20.211 61.786 
 300 - материјал за образовање кадра 34.750 55.250 90.000 
 400 - материјал за саобраћај 55.000 62.006 117.006 
 800 - материјал за домаћинство 46.259 0 46.259 
 900 - материјал за посeбне намене 175.605 128.190 303.795 
 431000 Амортизација некретнина и опреме 0 126.483 126.483 
 100 Амортизација зграде 0 17.880  17.880 
 200 Амортизација опреме 0 108.603 108.603 

106 481000 Донације невладиним организацијама 0 17.261 17.261 
 100 - дотације непроф.орган.које пруж.пом.дом. 0 4.451 4.451 
 900 - донације осталим непрофитним орг. 0 12.810 12.810 

107 482000 Порези, таксе, и казне 0 19.997 19.997 
 100 - остали порези 0 11.659 11.659 
 200 - обавезне таксе 0 8.338 8.338 
 300 - новчане казне 0 0 0 

108 483000 Новчане казне и пенали по решењима суд. 174.582 236.720 411.302 
 483100 Новчане казне и пенали по решењима суд. 174.582 236.720 411.302 

109 511000 Зграде и грађ.објекти 0 0 0 
 200 - доградња објекта 0 0 0 
 300 - капитално одржавање зграде и објеката 0 0 0 
 400 - пројектно планирање 0 0 0 

110 512000 Машине и опрема 442.809 31.683 474.492 
 100 - опрема за саобраћај 0 0 0 
 200 - административна опрема 378.969 0 378.969 

 400 - опрема за очување животне средине 0 0 0 
 600 - опрема за културу 63.840 31.683 95.523 
 800 - опрема за јавну безбедност 0 0 0 
  УКУПНИ РАСХОДИ 39.717.769 5.134.872 44.852.641 

 
Разлика између прихода и расхода у 2012.години – СУФИЦИТ – 113.019,00 динара.  
      ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА 

  411100 Бруто плате запослених ( 29.044.557,00 дин.) 

      Обрачун и исплата плата запосленима у Позоришту лутака врши се у складу са Уредбом 
о обрачуну и исплати плата запослених у јавним службама („Сл.гл.РС“, бр.54/08), којом су 
утврђени коефицијенти за послове у позоришту. У износу плата су садржана сва увећања у 
складу са Законом. 

           412000 Социјални доприноси на терет послодавца ( 5.198.724,00 дин.)  

      11% ПИО – 3.194.747,00 динара; 6.15% Здравство- 1.786.156,00 динара; 0.75% 
Незапосленост – 217.821,00 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  ( 392.510,00 дин.) 

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



414000 Социјална давања запосленима ( 523.700,00 дин.) 

     Исплата накнаде за време одсуствовања са посла - боловања преко 30 дана на терет 
Републичког фонда за здрав. осигурање у износу од 161.902,00 динара, и породиљско 
боловање на терет фонда у износу од 361.798,00 динара. 

       416000  Награде, бонуси, и остали пословни расходи- јубиларне награде (186.831,00 
дин.) 

        Исплаћене јубиларне награде 

       421100 Трошкови платног промета и банкарске услуге ( 246.216,00 дин.)   . 

      421200 Енергетске услуге ( 2.080.616,00 дин.) 

       Овај износ обухвата трошкове електричне енергије и трошкове централног грејања. 

      421300 Комуналне услуге ( 235.659,00 дин.) 

       Износ обухвата трошкове изношења смећа, потрошње воде, дератизације, дезинсекције и 
дезинфекције, еко накнада, комуналне таксе и тд.  

      421400 Услуге комуникације ( 313.646,00 дин.) 

      Ови трошкови односе се на трошкове телефона за три броја, интернет услуга, мобилних 
телефона и поштанских трошкова и тд. 

      421500 Трошкови осигурања ( 204.721,00 дин.) 

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

      421900 Радио и телевизијска претплата ( 5.500,00 дин.) 

     422100 Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству ( 1.076.780,00 дин.) 

      Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству, односе се на пословна путовања 
везана за реализацију Плана и програма рада Позоришта лутака за 2012.године.      

     423200 Компјутерске услуге ( 28.666,00 дин.) 

    Реинсталација програма за рачуноводство. 

    423300 Услуге образовања и усавршавања запослених (21.912,00 дин.) 

    Исплаћена чланарина „УНИМЕ“ у износу од 12.000,00 динара и котизација за семинар 
запосленог из безбедности на раду у износу од 9.912,00 динара.  

     423400 Услуге информисања ( 119.487,00 дин.) 

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



     423500 Стручне услуге ( 2.544.326,00 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 ( 61.476,00 дин.) 

     Обухвата кафанске рачуне за пословне сараднике, сарадњу  позоришта, и тд. 

    423700 Репрезентација ( 106.383,00 дин.) 

 Обухвата набавку кафе, пића, сокова и др. за коктеле поводом премијерних представа, за  
седнице Управног одбора, позоришне славе, конференције за штампу,и др,  као и поклоне деци 
за Нову годину.   

     423900 Остале опште услуге (328.095,00 дин.) 

     Ови трошкови обухватају услуге фотокопирања, извршене услуге по уговорима др. 

     424000  Специјализоване услуге-медицинске услуге (31.000,00 дин.) 

      Преглед запослених за радна места са  повећаним степеном ризика. 

     425100 Текуће поправке и одржавање зграде (223.025,00 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 ( 210.430,00 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 (61.786,00 дин.) 

     Набавка потребног канцеларијског материјала, цвећа (за премијере и смртне случајеве). 

     426300 Материјал за образовање кадра ( 90.000,00 дин) 

     Набавка стручне литературе за образовање кадра. 

      426400 материјал за саобраћај (117.006,00 дин) 

       Набавка горива и уља за службена возила. 

       426800 Материјал за домаћинство (46.259.00 дин.) 

       Набавка материјала за одржавање хигјене. 

       426900 Материјал за посебне намене ( 303.795,00 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.) 
ситан инвентар и др. 



      431000 Амортизација некретнина и опреме (126.483,00 дин.) 

               У складу са позитивним законским прописима, буџетски корисници један део 
амортизације књиже на терет капитала, а други ( сразмерно учешћу сопствених прихода у 
укупним приходима), на терет трошкова, тако да износ на конту 431000-Амортизација 
некретнина и опреме износи 126.483,00 динара по завршном рачуну.          

     481000 Донације осталим непрофитним организацијама (17.261,00 дин.) 

     Уплаћена су средства на име дечије недеље. 

      482000 Порези, таксе и казне ( 19.997,00 дин.) 

       Плаћене су разне таксе и  таксе за регистрацију возила. 

      483000 Новчане казне и пенали по решењима судова ( 411.302,00 дин.) 

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

      512100 Опрема  за саобраћај  ( 474.492,00 дин.) 

    Извршена је набавка административне опреме и опреме за културу. 
       

 
  Шеф рачуноводства 

               Анђелковић Драгана      
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