
 
 
 На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08) и 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 Нишког 
симфонијског оркестра за 2012. годину. 

 
II Предлог решења о  усвајању Извештаја о  раду Нишког симфонијског 

оркестра 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 Весна Братић, в.д. директора Нишког симфонијског 
оркестра. 

 
 
 

Број:  446-13/2013-03 
У 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  Нишког симфонијског оркестра  
за  2012. годину, број  278  од 04.03.2013.године,  који је  Одлуком број  V -
268-3 од 07.03.2013.године усвојио Управни одбор Установе. 
 
 II Решење доставити Нишком симфонијском оркестру, 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. 
  Одлуком број  V -268-3 од 07.03.2013. године Управни одбор Установе 
усвојио је Извештај о раду  Нишког симфонијског оркестра  за  2012. годину, 
број  278  од 04.03.2013. године и доставио га Управи за образовање, културу, 
омладину и спорт на даљу процедуру.  
 Пословање Нишког симфонијског оркестра  током 2012. године је 
пратило  Програм рада установе за 2012. годину. Одржано је  9 премијерних 
кнцерата. Два концерта одржана су у оквиру Нишких музичких свечаности 
(Свечано отварање и Затварање НИМУС-а), а у складу са Програмом рада 
установе, одржано је још шест педагошких концерата  и три променадна 
концерта. 
 Имајући у виду да је Извештај о раду  Нишког симфонијског оркестра  
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 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

НИШКИ  СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР 
УПРАВНИ ОДБОР 
БРОЈ.V -268-3 
НИШ, 07.03.2013.године. 
 
 
Управни одбор Нишког симфонијског оркестра  на  својој V. 
редовној седници одржаној дана 07.03.2013.године  на основу 
члана  27. став 1.тачка 8. Статута Нишког симфонијског 
оркестра донео  је  
 
                                   О Д Л У К У 
 
  
1.Усваја се  Извештај о раду   Нишког симфонијског оркестра 
за 2012.  годину. 
 
 
2.Саставни део одлуке је  Извештај о раду   Нишког 
симфонијског   оркестра за 2012.годину бр.278  од  
04.03.2013.године. 
` 
доставити ;                      ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
-члановима  У.О. 
-директору Н.С.О.           ---------------------------------------- 
-управи за културу                  Милица Штрбо 



 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

                              
Број: 278 
Датум: 04.03. 2013.год. 
 
 
 
 
 
  
 
 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  
НИШКОГ  СИМФОНИЈСКОГ  ОРКЕСТРА 

                        ЗА  2012.ГОДИНУ  
 
 

Ако користите читач екрана, можда ћете желети да пређете на основни HTML за бољи до 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                      Ниш, март 2013.год. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=html&zy=s


 2

 

                                       ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ 

НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА 

                                               за 2012.годину 
 
 
I  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ  
 
Зграда Нишког Симфонијског оркестра, није у потпуности условна за обављање свих 
делатности .  

- Недостаје простор за вежбање музичара;  
- Не постоји гардероберни простор  за музичаре и  публику; 
- Недостаје магацински простор за чување инструмената који су  власништво 

оркестра;  
- Недостаје просторија намењена диригенту; 
- Солисти немају  просторију за пресвлачење и боравак у њој, за време извођења 

оркестра; 
- Концертна сала  није адекватно осветљена. 

 
II  ПРОСТОРНИ УСЛОВИ   
 
Симфонијски оркестар у Нишу нема адекватан простор за рад. Запослени раде у отежаним 
условима. Немају просторију за боравак током рада. Недостаје просторија  за пресвлачење 
музичара,  за одлагање инструмената,  за одлагање гардеробе, просторија за вежбање (тути 
и по групама.) У салу не допире дневна светлост, а пробе се одржавају на концертном 
подијуму,  па често долази до померања пултева, клавира, столица, чиме се исти брже 
уништавају. 
Основна делатност  оркестра обавља се у сали зграде Нишког симфонијског 
оркестра. 
Зграда оркестра  проглашена је спомеником културе („Сл.гласник РС“бр.39/1997) и под 
заштитом је државе. Адаптација зграде је могућа једино уз сагласност Завода за заштиту 
споменика културе у Нишу, без нарушавања постојећег изгледа. 
Послови стручних служби, обављају се у дозиданим, неусловним просторијама   
управне зграде. 
Недостатак фоајеа представља велики проблем за посетиоце.Често су принуђени да при 
доласку, или у време паузе, кисну у непокривеном дворишту зграде оркестра. Због 
недостатка гардеробног простора, своје капуте,  не ретко и мокре, одлажу у крило. 
Велики проблем представља и недостатак санитарног чвора.  
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Посетиоци се упућују на коришћење тоалета намењених запосленима  у управној згради, 
смештеној дубоко у дворишту главне зграде. 
Радне просторије управне зграде, нефункционалне су јер до њих не допире дневна 
светлост. Током радног времена, запослени су принуђени да oбавезно користе електрично 
осветлење. 
До радних просторије не допире свеж ваздух јер су прозори канцеларија окренути према 
унутрашњости зграде. 
Канцеларија Финансијске службе користи се као билетарница, што омета рад запослених, а 
посетиоци који купују карте принуђени су да залазе дубоко у двориште 
оркестра и пролазе кроз канцеларију организационо- маркетингшке службе.  
  
III  ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РАД ОРКЕСТРА  
 
Нишки симфонијски оркестар се највећим делом финансира средствима одобреним  од 
буџета Града Ниша. Мањим делом оркестар се финансира из сопствених средстава.  
Проценат извршења буџета за 2012.год. износи  89,89%. 
Са оснивачем још увек није решено питање накнаде за коришћење сопствених 
инструмената музичара. Обзиром да већи број музиичара, oko 70% , користи своје 
сопствене инструменте, на име њихове амортизације потребна је адекватна накнада. 
И поред иницијативе  Нишког симфонијског оркестра и Синдиката музичких уметника 
Србије, овај проблем није  решен.Ствара се непољна клима  међу запосленима у оркестру, 
што се  одражава на међуљудске односе  и  квалитет самих концерата. 
 
IV КАДРОВИ 
 
Из средстава буџета Града Ниша у Нишком симфонијском оркестру финансира се зарада 
за 50 извршилаца, од којих су 43 музичара и седам запослених у заједничким службама.       
У 2012.години било је кадровских промена и то: два запослена су отишла у пензију, а један  
извршилац је засновао радни однос. У складу са постојећим Правилником о организацији 
послова и систематизацији радних места у Нишком симфонијском оркестру, више пута 
смо подносили  захтеве за финансирање постојећих и попуну упражњених радних места 
ради нормалног одвијања процеса рада. 
Квалификациона структура запослених у Нишком симфонијском оркестру  на дан 
31.12.2012.године је следећа: ВСС - 28; ВС - 5; ССС - 16  и НКВ - 1. 
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V РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 
  
У току 2012.године одржано је девет Премијерних концeрата у складу са Програмом рада 
Нишког симфонијског оркестра за 2012.годину. 
Два концерта одржана су у оквиру Нишких музичких свечаности (Свечано отварање и 
Затварање Нимус-а).  
Одржано је шест педагошких концерата  и три променадна концерта. 
Укупан број посетилаца на концертима Нишког симфонијског оркестра у 2012.години је 
око 3500 посетилаца. 
 
ПРЕМИЈЕРНИ КОНЦЕРТИ 
Реализовани су следећи концерти: 
 
09.фебруар 2012.године  - Концерт оперских арија и наполитанских канцона  
Диригент: Daniele Giulio Moles - Италија 
Солиста: Luigi Cirillo - баритон - Италија 
Програм : 
Uvertira operе „Seviljski berberin“ (Paisiello) 
Arija Figara „Non piu’andrai“ iz opere „Figarova ženidba” (Mozart) 
Arija Nabuka “Dio di Giuda“ iz opere „Nabuko“ (Verdi) 
Arija Magbeta „Pieta“, rispetto, amore“ iz opere „Magbet“ (Verdi)  
Arija Eskamilja iz opere „Karmen“ (Bize) 
Preludijum prvog čina opere „Travijata“ (Verdi) 
Arija Dulkamare „Udite, o rustici“ iz opere „Ljubavni napitak“ (Donizetti) 
Preludijum trećeg čina opere „Travijata“ (Verdi) 
Arija Rigoleta „Cortiggiani, vil razza dannata...“ iz opere  „Rigoleto“ (Verdi) 
Madley omiljenih Pavarotijevih kancona za glas i orkestar aranžman:D.Brasiello 
 
15.март 2012.године – Концерт за клавир и оркестар 
Диригент: Дејан Савић - Београд 
Солиста: Владимир Милошевић - клавир - Београд 
Програм:  
M.Glinka: Uvertira za operu „Ruslan and Ludmila“ 
F.Chopin:  Koncert za klavir i orkestar №1 e-moll op.11  
- Allegro maestoso 
- Romanze   
- Rondo, vivace 
A.Dvořàk: Simfonija №8 G-dur op.88 
- Allegro con brio 
- Adagio 
- Allegretto grazioso 
-  Allegro ma non troppo 
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05.април 2012.године - Концерт за виолину и оркестар 
Диригент: Azis Sadiković - Aустрија 
Солистa : Angelika Vimer - виолина - Аустрија 
Програм: 
C.M.von Weber: Uvertira za operu „Čarobni strelac“ (Der Freischütz) 
W.A.Mozart : Koncert za violinu i orkestar D-dur KV218 
- Allegro 
- Andante  cantabile 
- Rondo Andante grazioso 
L.V.Beethoven: Simfonija № 6 F-dur op.68 
- Allegro ma non troppo 
- Andante molto moto 
- Allegro 
- Allegro 
- Allegretto 
 
17.мај 2012 године - Концерт НСО у сарадњи са Факултетом уметности у Нишу  
Диригент: Весна Шоуц -Тричковић - Београд 
Солисти : Студенти Факултета уметности 
Програм: 
W.A.Mozart: Uvertira za operu „Figarova ženidba“ 
C.M.von Weber: Končertino za klarinet i orkestar op.26 
- Андрија Мирковић, класа проф.Анте Гргин, доц.Милош Мијатовић 
Ch.Gounod: arija Margarete iz opere „Faust“ 
- Маријана Младенов, класа проф.Виолете Панчетовић - Радаковић 
А.Vivaldi: Koncert za flautu, gudače i čembalo 
“La Notte” g-moll, op.10.br.2 
- Largo 
- Largo 
- Allegro 
- Тијана Јовев, класа проф. Љубиша Јовановић  
G.Verdi: arija Žermona iz opere „Travijata“ 
- Никола Микић, класа проф.Виолете Панчетовић-Радаковић 
G.F.Handel: Končerto groso D-dur br.30 za dve horne i orkestar 
- Теодор Благојевић и Никола Павловић, класа проф.Владислава Григорова 
G.Puccini: arija Liu iz opere „Turandot“ 
- Владица Транић, класа проф.Александра Ристић 
W.A.Mozart: duet Papagena i Papagene iz opere „Čarobna frula“ 
- Владица Транић и Марко Милисављевић, класа проф.Александре Ристић 
 
 
 
 
 



 6
 
W.A.Mozart: Koncert za flautu i orkestar D-dur KV314 
- Allegro aperto 
- Andante ma non troppo 
- Allegro 
- Александра Ђорђевић, класа доц.Анђеле Братић  
    
07.jун  2012.године - Концерт у славу Цара Константина  
Диригент: Милена Ињац - Ниш 
Солисти: Александра Ристић - мецосопран 
                 Јован Богосављевић - виолина 
Прогром: 
D.Tomić: Uvertira za glas i simfonijski orkestar - svetska premijera 
LJ.Marić: Muzika oktoiha br.1 
- Improvizacija  
- Ricercar 
- Coda 
D.Veličković: Fantasia pro acephalo balcanico (Fantazija za balkanskog akefalosa) 
S.Hristić: Elegija 
V.Mokranjac: Stara pesma 
V.Mokranjac: Igra  
 
20.септембар 2012. године - Концерт за клавир и оркестар 
Диригент: Свилен Симеонов - Бугарска 
Солиста: Мариај Ивановић - клавир                                                                
Програм:  
F.Mendelsson: Uvertira „HEBRIDI“ op.26 
R.Schumann: Koncert za klavir i orkestar a-moll, op.54 
- Allegro affettuoso   
- Intermezzo 
- Allegro vivace 
J.Brahms: Simfonija №4 e-moll, op.98 
- Allegro non troppo 
- Andante moderato 
- Аllegro giocoso 
- Allegro energico e passionate 
 
29.новембар 2012.године - Концерт за два фагота 
Диригент: Daniele Giulio Moles - Италија 
Солисти: Ђорђи Алађозовски - фагот 
                  Зоран Митев – фагот 
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Програм: 
А.Grgin: Little Suite for solo Basson and Strings 
C.L.Dietter: Koncert za dva fagota i orkestar 
- Allegro 
- Adagio 
- Allegro 
W.A.Mozart: Simfonija u C-duru KV 425 № 36  
- Аdagio 
- Andante 
- Manuetto 
- Presto 
 
21.децембар 2012.године – Вече Штрауса 
Диригент: Свилен Симеонов - Бугарска 
Солисти: Катарина Симоновић - сопран 
                  Нада Јовановић - сопран  
Програм:                       
J. Strauss: The Carnival in Rome, Overture 
J. Strauss: Adele’s Aria “Mein Herr Marguis…”from Die Fledermaus / soprano 
J. Strauss:  Seid umschlungen Millionen, Walzer Op.443 
J. Strauss:  Eljen a Magyar ! Polka Shnell Op.332 
J. Strauss:  Rosalinda’ s Czardas  “Klande der Heimat…” from Die Flerdamus / soprano 
J. Strauss:  Leichtes Blut, Polka Shnell Op.319 
J. Strauss:  Persischer Marsch, Op.289 
Josef & Јohann  Strauss: Pizzicato Polka        
J. Strauss: Chatterboxes Polka (Plappermäulchen), Polka schnell op.24 
J. Strauss:  Schatz-Walzer op.418 
J. Strauss:  Adele’s Aria “Spiel“ ich die Unschuld vom Lande“ from Die Fledermaus / soprano 
J. Strauss:  Fiesta de las flores (Blumenfest) Polka Op.111 
J. Strauss:  Sport - Polka, Polka schnell Op.170 
J. Strauss:  Wo die Zitronen blüh’n, Walzer op.364   
J. Strauss:  Bitte schon – Polka francaise op.372 
J. Strauss:  Da caza – Polka Veloz, op.373 
J. Strauss:  Champagner, Polka Op.211  
J. Strauss:  Voces de Primavera Vals Op.410 / soprano                     
 
27. децембар  2012.године - Новогодишњи концерт 
Диригент: Сузана Костић  
Перкусије: Срђан Палачковић 
Програм:  
S.Prokofiev: Simfonija №1D-dur op.25 
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- Allegro con brio 
- Larghetto 
- Non troppo allegro  
 N.Rosauro   Koncert za marimbu i gudački orkestar 
- Saudacao   (Greefings) 
- Lamento    (Lament) 
- Danca        (Dance) 
- Despedida  (Farewel) 
L.Bernstein: Uvertira „CANDIDE“  
A.Masson:  Koncert za doboš i orkestar  
 
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 38.НИМУСА 
25. октобар 2012.године 
Диригент: Le Fi Fi - Вијетнам 
Солиста: Дејан Божић - виолончело- Београд 
Програм: 
А Dvořàk (1841-1904): 
- Slovenska igra, g-moll, op.46, br.8 (1878-1886) 
- Slovenska igra, e-moll, op.72, br.2 (1878-1886) 
B.Smetana(1824-1884): Simfonijska poema Vltava (1874)    
A.Dvořàk (1841-1904): Koncert za violončelo i orkestar h-moll op.104 (1894-1895) 
- Allegro 
- Adagio, ma non troppo 
- Allegro moderato   
 
СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ 38. НИМУСА  
15.новембар 2012.године 
Диригент: Дејан Савић – Београд 
Tри тенора из Ниша: Жак Радинсон 
                                       Марко Милановић 
                                        Бојан Величковић 
Програм: 
G.Donizetti (1797-1848): Uvertira opere  Don Paskvale (1843) 
G.Verdi (1813-1901): Arija Questa o quella iz opere Rigoleto (1851) 
F. Cilea (1866-1950): Arija Lamento di Federico iz opere Arlezijanka (1897) 
G.Verdi (1813-1901): Arija La dona e mobile iz opere Rigoleto (1851) 
P.Mascagni (1863-1945): Intermeco iz opere Cavalleria Rusticana (1890) 
R.Leonkavallo (1857-1919): Arija Vesti la gubba iz opere Pajaci (1892) 
G.Puccini (1858-1924): Arija E lucean le stelle iz opere Toska (1900) 
G.Bizet (1838-1875): Farandola iz opere Karmen (Arlezijanska svita 2), Intermeco (1857) 
- Conte partituro 
- Granada  
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Одржано је шест педагошких концерата : 
10.априла 2012.године за децу из обданишта “Speak up“ из Ниша,  
12.априла 2012.године за децу из обданишта „Бајка“ и „Меда“ из Ниша,  
17.априла 2012.године за децу из обданишта „Црвенкапа“ и „Бамби“ из Ниша 
18.априла 2012.године за децу из обданишта “Палчић“ из Ниша 
23.априла 2012.године за децу из обданишта „Бајка“ из Ниша 
21.маја 2012.године за ученике  Машинске школе  из Ниша 
На овим концертима изведена су дела према наставном плану и програму рада зависно од 
школе. Концертима је дириговао Мирослав Иванковић. 
 
Oрганизована су и  три  променадна концерта у сали Нишког симфонијског оркестра у 
периоду од 27.05.2012.- 10.06.2012.године. 
27.маја.2012.године Хор актива пензионера учитељског друштва “Учитељска  лира, 
03.јуна 2012.године Студенти соло певања Факултета уметности у Нишу,  
10.јуна 2012.године Студенти Факултета уметности  у Нишу. 
Ови концерти имају циљ  да афирмишу  младе таленте и едукују љубитеље ове музике.  
 
Значајна сарадња успостављена је са диригентом из Бугарске Свиленом Симеоновим, који 
је  члановима Нишког симфонијског оркестра понудио одлазак на концертну турнеју  и 
наступе у најпрестижнијим салама највећих  градова Шпаније  и финансијску потпору од 
стране организатора Шпаније и Бугарске. 
 Четворо музичара Нишког симфонијског оркестра и троје испомажућих музичара са 
Факултета уметности у Нишу,  били су учесници ове турнеје  у периоду од 23. децембра 
2012.године до 16. јануара 2013.године.   
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 VI  38. НИШКЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ  -  НИМУС 
 
  ОДРЖАНЕ СУ У ПЕРИОДУ ОД 25.ОКТОБРА ДО 15.НОВЕМБРА 2012.ГОДИНЕ 
 
  На 38.Нишким музичким свечаностима представљена су најпопуларнија дела 
симфонијске, камерне и оперске музике.      
  Поред уметника из Србије, на НИМУС-у су наступили бројни инострани извођачи  из  
Енглеске, Шведске, Mакедоније, Босне... 
  Сви концерти одржани су у Нишком симфонијском оркестру, осим свечаног затварања 
одржаног у Народном позоришту  
  Нишке музичке свечаности отворио је Нишки симфонијски оркестар  под вођством 
маестра Ле Фи Фиа са виолончелистом Дејаном Божићем из Београда, чија је каријера у 
тренутном успону. Премијерно је изведена Словенска игра у g-mollu и концерт за 
виолончело и оркестар у h-mollu оp.104  А.Дворжака и Симфонијска поема Влтава, 
Б.Сметане.  
  Прилику да се представе на овогодишњем НИМУС-у као трио, добили су истакнути 
уметници из Београда  Вељко Кленковски - кларинетиста и Срђан .Сретеновић -  
виолончелиста са Владимиром Домазетовићем, пијанистом из Црне Горе, изводећи дела 
П.И.Чајковског. М.Гарсона, А.Землинског...  
  Запажен пијанистички концерт остварила је млада српска уметница Александра 
Тимаров, која тренутно гради своју каријеру у Енглеској. Она се нишкој публици 
представила делима Ј.С. Баха, Л. ван Бетовена, Ф.Листа и Р. Шумана. 
  Камерни састав  Синергија, своју стваралачку енергију и емоције показао је извођењем 
дела Ј.С. Баха, Ф. Шопена, Ч. Мари Видора и К.М.вон Вебера.     
  Изванредан пратња реномираних нишких виолиниста Јована Богосављевића, Марије 
Рајковић, Николе Панчића и београђанина Владимира Марковића  био је пијаниста 
Стеван Спалевић као и Камерни оркестар Хибриди, у чијем су саставу студенти 
Факултета уметности у Нишу. Добро изабран програм, који нишка публика није била у 
прилици да чује више година, изазвао је овације и одушевљење. 
  Свечано затварање овогодишњег Нимус-а одржано је у сали Народног позоришта, 
испуњеној до последњег места. Представљена су најпопуларнија дела оперске музике. 
Тројица тенора из Ниша, од којих су неки своје значане каријере потврдили у 
иностранству, наступили су са Нишким симфонијским оркестром  којим је управљао 
маестро из Београда Дејан Савић. 
  38. Нишке музичке свечаности затворили су Жак Радинсон, Марко Миловановић и 
Бојан Величковић.   
  Покровитељ 38.Нишких музичких свечаности је Скупштине града Ниша. 
Суорганизатор је Француски културни центар и Студентски културни центар из 
Ниша.  
   Оганизаори 38. НИМУС-а су Нишки симфонијски оркестар и  Нишки културни центар. 
   Пријатељ НИМУС-а био је  Народни музеј у Нишу.   
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VII ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ   
 
Финансијски извештај је саставни део Извештаја о раду Нишког симфонијског оркестра. 
Овај извештај је сачињен на основу финансијске документације, дневника, 
главне књиге, рекапитулације прихода и расхода са следећим стањем: 
 
 
I Остварени приходи са процентуалним учешћем истих у укупним приходима: 
 
 
               В р с т а   п р и х о д а                                                                        % учешћа 
 
1.Рачун 7911 – Приходи из буџета __________________  52.424.341,14              92,88 
2.Рачун 7421 – Приходи од продаје добара и услуга ___    2.157.430,44                3,82 
3.Рачун 7441 – Приходи од донација                                        126.000,00                0,22 
4.Рачун 7744 – Меморанд.ставке за рефунд.расхода___     1.736.668,66                3,08 
                                                                                Укупно:   56.444.440,24            100.00 
 
Структуру прихода из буџета чине: 
 
1.Приходи из Општинског буџета___________________  51.724.341,14 
2.Приходи из Републичког буџета__________________         700.000,00 
                                                                                Укупно:    52.424.341,14 
 
Пренета средства из буџета Републике Србије наменски су искоришћена  за финансирање 
Нишких музичких свечаности.  
 
Структуру прихода од продаје добара и услуга сачињавају: 
1.Рачун 742151 – Приходи од концерата_____________         312.880,00   
2.Рачун 742152 – Приходи од закупа________________      1.844.550,44 
 
Структуру прихода од концерата чине: 
1.Приходи од премијерних концерата_______________          129.480,00 
2.Приходи од педагошких концерата________________           13.400,00 
3.Приходи на Нимус-у____________________________         170.000,00 
 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају пренета средства  
Министарства за бригу о породици ради исплате породиљског боловања као и 
пренета средства Завода за социјално осигурање ради исплате накнаде по основу 
боловања радника преко 30 дана. 
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II Остварени расходи са процентуалним учешћем истих у укупним расходима: 
 
               В р с т а   р а с х о д а                                                                                % учешћа 
 
        РАСХОДИ  ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ 
 
 
1.Рачун 4110 –  Плате и додаци__ ___________________      37.385.491,37               68,88 
 
 
Плате и додаци запослених обухватају плате по основу цене рада, додатак 
за време проведено на раду ( минули рад ) као и зараду за првих 30 дана 
одсуствовања са посла услед болести. 
 
2.Рачун 4120 – Социјални допр.на терет послодавца___       6.691.122,00               12,33 
 
 
Социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца обухватају три 
врсте расхода и то: 
 
- Рачун – 412111- Допринос за ПИО___________________       4.111.864,00 
- Рачун – 412211- Допринос за здрав.осигурање__________     2.298.904,00 
- Рачун – 412311- Допринос за незапосленост____________        280.354,00 
 
3.Рачун 4130 – Накнаде у натури _____________________       699.703,24                1,29 
 
Ова врста накнаде обухвата исплате за превоз радника ( маркица ) на посао 
и са посла која се обезбеђује запосленом раднику Нишког симфонијског  
оркестра. 
 
Ова врста накнаде обухвата исплате за превоз радника ( маркица ) на посао и са  
посла која се обезбеђује запосленом раднику Нишког симфонијског оркестра по  
цени превозне карте за прву зону која je у 2012.год. износила 1.800,00 дин. 
 
С обзиром да Нишки симфонијски оркестар има у сталном радном односу четири  
запослена чије је место пребивалишта ван Ниша, конкретно два запослена у Белој  
Паланци и по један у Лесковцу и Прокупљу,износ од 1.800,00 дин. месечно није  
довољан за покриће њихове накнаде за превоз која је у 2012.год. за C зону износила  
7.800,00 дин. 
Износ од 309.383,24 дин. за покриће трошкова превоза запослених ван Ниша исплаћен  
је из сопствених средстава. 
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Неизмирене обавезе из 2012.године износе 694.725,00 дин. и биће измирене из  
средстава намењених за исплату накнада за превоз у 2013.години. 
 
4.Рачун 4140 – Социјална давања запосленима __________1.662.418,12                3,06 
 
Социјална давања запосленима обухватају накнаде по основу боловања за 
негу детета и породиљског боловања као и боловања преко 30 дана.Ова врста  
расхода рефундира се преко Завода за социјално осигурање. 
 
- Рачун 414111 – Породињско боловање__________________  1.005.535,00 
- Рачун 414121 – Боловање преко 30 дана_________________     636.883,12 
- Рачун 414314 – Помоћ у случају смрти чл.уже породице____     20.000,00 
 
    
5.Рачун 4160 –Награде запосленима и ос.посебни расходи       48.000,00               0,09 
 
- Рачун 416121 – Бонуси за државне празнике _____________      48.000,00 
 
Ова врста накнаде обухвата исплату новчаног износа деци до 11.год. поводом 
Новогодишњих празника.  
 
        КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА  И РОБА 
 
1.Рачун – 4210 – Стални трошкови_____________________ 1.676.011,03               3,09 
 
Структуру сталних трошкова чине: 
 
- Рачун – 42110 – Трошкови плат.промета и банк.услуга_____    255.999,35 
 
Ово су обавезни трошкови банкарских услуга за посредовање у платном промету. 
Обрачун трошкова платног промета врши се истовремено кад и наплата тих  
трошкова преко извода текућег рачуна. 
 
- Рачун – 42120 – Енергетске услуге_______________________  808.241,22 
 
Структуру енергетских услуга чине услуге за електричну енергију у износу од 
285.799,33 дин. по фактури добављача * Електродистрибуција * Ниш као и услуге 
централног грејања по испостављеним фактурама * Градске топлане * Ниш у  
износу од 522.441,89 дин.  
 
- Рачун – 42130 – Комуналне услуге________________________ 372.153,84 
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Комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације по испостављеним 
фактурама ЈП * Наисус * Ниш у износу од 237.695,05 дин., услуге одвоза отпада од 
стране ЈКП * Медијана * Ниш у износу од 93.292,75 дин., допринос за коришћење 
градског грађевинског земљишта у износу од 26.335,04 дин. по решењу Дирекције  
за изградњу града Ниша, услуге еко накнаде по рачуну ЈКП Обједињена наплата у  
износу од 9.757,00 дин. и услуге дератизације по рачуну Дома здравља у Нишу у  
износу од 5.074,00 дин.    
 
  Рачун 42140 – Услуге комуникација______________________  153.218,35 
 
Услуге комуникација односе се на: 
- Рачун 421411 – Телефонске услуге_______________________  102.232,99 
- Рачун 421412 – Интернет                                                                  23.974,59 
- Рачун 421414 – Услуге мобилног телефона________________    23.510,77 
- Рачун 421421 – Пошта_________________________________      3.500,00 
 
- Рачун 42150 – Трошкови осигурања______________________   86.398,27 
 
Трошкови осигурања обухватају трошкове осигурања имовине и запослених и 
плаћају се на основу примљених фактура * Дунав осигурања * Ниш. 
 
2.Рачун – 4220 – Трошкови службених путовања у земљи__   41.113,00          0,08 
 
Структуру трошкова службених путовања у земљи чине: 
 
1.Рачун – 422111 – Трошкови дневница на сл.путу___________     2.654,00 
2.Рачун – 422121 – Трошкови превоза на сл.путу                              2.755,00 
3.Рачун – 422192 – Такси превоз                                                          8.409,00 
4.Рачун – 422194 – Накнада за употребу сопственог возила           25.835,00   
5.Рачун – 422199 – Остали трош.за посл.путовања у земљи             1.460,00 
 
3.Рачун – 4230 – Услуге по уговору _____________________ 1.581.112,28        2,91 
 
Структуру услуга по уговору чине: 
 
- Рачун 42320 – Компјутерске услуге______________________      3.000,00 
 
- Рачун 42340 – Услуге информисања______________________ 132.453,15 
 
1.Рачун 423419 – Остале услуге штампања                                        1.700,00 
2.Рачун 423421 – Услуге информисања јавности_____________ 113.913,15 
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3.Рачун 423432 – Објављивање тендера и инф.огласа ________    5.040,00 
4.Рачун 423441 – Медијске услуге радија и телевизије                 11.800,00 
 
У оквиру услуга информисања јавности обухваћене су измирене обавезе за потребе   
Нимус-а 2011.године у износу од 85.713,15 дин. 
У оквиру наведеног рачуна пренете уговорене  обавезе за потребе Нимус-а 2012.год. 
износе 324.700,00 дин. и биће измирене средствима потребним за реализацију  
Нимус-а у 2013.години. 
 
- Рачун – 42350 – Стручне услуге_________________________ 800.879,18 
 
Стручне услуге из 2011.године које су измирене у 2012.години износе 439.999,00  
дин. и односе се на услуге за потребе одржавања Нимус-а. 
У оквиру наведеног рачуна пренете уговорене  обавезе за потребе Нимус-а 2012.год. 
износе 110.302,00 дин. и биће измирене средствима потребним за реализацију Нимус-а  
у 2013.години. 
 
- Рачун – 42360 – Услуге у угоститељству__________________ 111.576,00 
 
Услуге у угоститељству из 2011.године које су измирене у 2012.години  износе  
46.725,00 дин. и односе се на услуге за потребе Нимус-а 2011.год. 
У оквиру наведеног рачуна пренете уговорене  обавезе за потребе Нимус-а 2012.год. 
износе 49.680,00 дин. и биће измирене средствима потребним за реализацију Нимус-а  
у 2013.години. 
 
- Рачун – 42370 – Репрезентација _________________________ 145.299,32 
 
Услуге репрезентације из 2011.године које су измирене у 2012.години износе  
29.994,97 дин.и односе се на услуге настале у оквиру  Нимус-а. 
У оквиру наведеног рачуна пренете уговорене  обавезе за потребе Нимус-а 2012.год. 
износе 29.867,22 дин. и биће измирене средствима потребним за реализацију Нимус-а  
у 2013.години. 
 
- Рачун – 42390 – Остале опште услуге_____________________387.904,63 
 
Остале опште услуге из 2011.године које су измирене у 2012.години износе 155.434,34 
дин.и односе се на услуге настале у оквиру  Нимус-а. 
У оквиру наведеног рачуна пренете уговорене  обавезе за потребе Нимус-а 2012.год. 
износе 253.389,23 дин. и биће измирене средствима потребним за реализацију Нимус-а  
у 2013.години. 
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4.Рачун – 4240_ – Специјализоване услуге_______________ 3.244.431,00         5,98  
 
Специјализоване услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице по  
основу уговора о ауторском хонорару.  
 
- Рачун – 424221 – Услуге у култури _____________________ 2.131.927,00 
 
Обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригенте,солисте  
и испомажуће музичаре ангажоване по Програму рада као и трошкови ноћења истих у 
хотелу. 
Пренета средства из буџета града Ниша за измирење обавеза из 2011.године износе 
297.822,00 дин. 
Пренета средстава Министарства културе РС за финансирање концерта „У славу цар 
Константина“ износе 700.000,00 дин. У оквиру наведеног рачуна утрошена су средства  
у износу од 266.895,00 дин. за исплату ауторског хонорара диригента,солиста и 
испомажућих музичара. Износ од 433.105,00 дин. утрошен је за покриће услуга 
информисања, стручних услуга, угоститељских услуга,трошкова репрезентације,  
платног промета и накнаде за учешће музичара НСО. 
 
- Рачун – 424911 - Остале спец.услуге – Нимус_____________1.112.504,00 
 
Обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригенте,солисте  
и испомажуће музичаре ангажоване на Нимус-у  као и трошкови ноћења истих у хотелу. 
Неизмирене уговорене обавезе из 2012.године на наведеном рачуну износе 1.023.727,00  
дин. и биће измирене из средстава буџета Града планираним за реализацију Нимуса у 
2013.год.   
 
5.Рачун – 4250 – Тек.поправке и одрж зграда и опреме_____ 391.209,11           0,72 
 
Расходи текућих поправки и одржавања обухватају трошкове текућег одржавања 
зграда и трошкове текућег одржавања опреме. 
 
- Рачун – 425100 – Тек.поправке и одржавање зграда_________ 251.046,91 
 
1.Рачун – 425111 – Зидарски радови                                                 19.470,00 
2.Рачун – 425113 – Молерски радови                                              107.092,80  
3.Рачун – 425114 – Радови на крову                                                  17.681,00 
4.Рачун – 425115 – Радови на водоводу и канализацији                 20.745,59 
5.Рачун – 425117 – Електричне инсталације_________________  68.376,52  
6.Рачун – 425119 – Остале услуге и мат.за тек.поправке                17.681,00 
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- Рачун – 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме            140.162,20 
 
Рачун текуће поправке и оджавање опреме обухвата услуге које се односе на 
поправку и одржавање административне опреме. 
 
1.Рачун – 425221 – Намештај                                                             10.608,00 
2.Рачун – 425222 – Рачунарска опрема_____________________   46.870,00 
3.Рачун – 425223 – Опрема за комуникацију                                     1.506,00 
4.Рачун – 425224 – Електронска опрема                                             1.500,00 
5.Рачун – 425227 – Уградна опрема________________________  79.678,20 
 
6.Рачун – 4260 – Материјал _____________________________733.024,34           1,35 
  
- Рачун – 426110 – Канцеларисјки материјал                                   73.135,20 
 
Ови трошкови се односе на куповину материјала за несметано обављање  
административних послова: образаца, налога, фотокопир папира, итд.Набавка 
и плаћање се врши на основу фактура добављача * Office Superstore *, *Папир* итд. 
 
- Рачун – 426131 – Расходи за цвеће и зеленило________________1.800,00 
 
- Рачун – 426310 – Публикације,часописи и гласила                       42.880,00 
 
Овај рачун односи се на трошкове претплате на стручне публикације и часописе 
предузећу * Параграф * Београд и др. 
 
- Рачун – 426621 – Материјал за културу                                        439.950,00 
 
- Рачун – 426791 – Остали медицински и лаб.материјали                 1.833,21 
 
- Рачун – 426811 – Хемијска средства за чишћење____________   35.676,00 
- Рачун – 426819 – Остали мат.за одрж.хигијене______________  19.197,08 
- Рачун – 426911 – Потрошни материјал_____________________  80.044,05 
- Рачун – 426913 – Алат и инвентар_________________________  34.948,80 
 
- Рачун – 426919 – Остали материјали за посебне намене ______    3.560,00  
        
         АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА  СРЕДСТАВА ЗА РАД 
     
1.Рачун 431211 - Амортизација опреме_____________________  109.987,38            0,20 
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Годишњи обрачун исправке вредности ( амортизација ) извршен је применом 
пропорционалне методе односно методе једнаких годишњих квота у процењеном  
веку трајања основних средстава када се примењују годишње стопе амортизације  
из Правилника о амортизацији. 
 
Одредбом чл.18.Закона о буџету Републике Србије за 2012.год. (*Службени гласник РС* 
бр.101/2010 и 78/2011) прописано је да ће директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањити  
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2012.год. сразмерно са делом средстава 
обезбеђених из буџета и средства остварених по основу донација. 
 
Из напред наведеног призилази да је део обрачунате амортизације основних средства 
књижен на терет капитала сразмерно са делом обезбеђених средстава из буџета и  
средстава остварених по основу донације у укупно оствареним приходима у 2012.години,  
а део амортизације на терет расхода, сразмерно са делом остварених сопствених  
средстава (прихода) у износу од 4,05%. 
 
      
        ОСТАЛИ   РАСХОДИ 
 
1.Рачун – 4820 – Порези, обавезне таксе и казне____________     9.950,00             0,02 
 
- Рачун – 482111 – Стални порез на имовину ________________      3.150,00 
- Рачун – 482231 – Градске таксе__________________________       2.500,00 
- Рачун – 482251 – Судске таксе ___________________________     4.300,00 
 
                                                                             Укупно:               54.273.572,87        100,00 

 
УТВРЂИВАЊЕ   РЕЗУЛТАТА  ПОСЛОВАЊА 

 
                                УКУПНИ ПРИХОДИ  у износу                    56.444.440,24 
                                УКУПНИ РАСХОДИ  у износу                    54.273.572,87 
                                ВИШАК ПРИХОДА у износу                         2.170.867,37      
                        За покриће утрошених средстава за  
                    набавку имовине из текућих средстава                      2.056.792,30 
                           ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ                         114.075,07 
 
Утрошена средства за набавку имовине из текућих средстава обухватају набавку : 
 
1.Административна опреме                                                                 56.792,30 
2.Опреме за културу                                                                        2.000.000,00 
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У оквиру рачунарске опреме набављен је један усисивач Aqua Bauer  и 
један рачунар PC EWE G550 2,6GHz са штампачем. 
 
Набавка опреме извршена је у складу са Програмом капиталног инвестирања у 
нефинансијску имовину у 2012.год. 
 
Највеће учешће у укупним расходима обухватају расходи за запослене и то 85,65% 
а од тога бруто плате и додаци запослених 68,88%. 
 
Специјализоване услуге обухватају услуге у култури ( ауторски хонорари,уговори о 
делу,трошкови ноћења диригената солиста и испомажућих музичара ) и њихово  
учешће у укупним расходима износи 5,98%. 
 

Табеларни преглед извршења буџета за 2012.год. 
 
Бр. 
поз. 

        
Конто 

                              
Опис 

            
План 
буџета 

2012.год. 

            
Изврш. 
буџета 

2012.год 

      
% 

реал. 

    
93 

    
4110 

                                    
Плате,додаци и нак. запослених 

 
37.925.000

 
37.183.611

 
98.05

 4111 Плате и додаци запослених 37.925.000 37.183.611 98.05
94 4120 Соц.доприноси на тер.послод. 6.788.000 6.654.985 98.04

 4121 Допринос за ПИО 4.172.000 4.089.658 98.03
 4122 Допринос за здравство 2.332.000 2.286.488 98.05
 4123 Допринос за незапосленост 284.000 278.839 98.18

95 4130 Накнаде у натури 980.000 390.320 39.83
 4131 Накнаде у натури 980.000 390.320 39.83

96 4140 Социјална давања запосленима 510.000
 4143 Отпремнине и помоћи 510.000

99 4210 Стални трошкови 1.876.000 1.364.578 72.74
 4211 Платни промет 230.000 171.060 74.37
 4212 Енергетске услуге 970.000 801.431 82.62
 4213 Комуналне услуге 386.000 249.304 64.59
 4214 Услуге комуникација 120.000 84.805 70.67
 4215 Трошкови осигурања 60.000 57.978 96.63
 4216 Закуп имовине и опреме 100.000
 4219 Остали трошкови 10.000

100 4220 Трошкови путовања 100.000 28.622 28.62
 4221 Трошкови служ.путов. у земљи 100.000 28.622 28.62

101 4230 Услуге по уговору 1.120.000 972.070 45.85
 4234 Услуге информисања 536.000 85.713 15.99
 4235 Стручне услуге 760.000 590.992 77.76
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 4236 Услуге за домаћ. и угоститељство 157.000 46.725 29.76
 4237 Репрезентација 100.000 44.856 44.86
 4239 Остале опште услуге 567.000 203.784 35.94

102 4240 Специјализоване услуге 3.900.000 2.227.505 57.12
 4242 Услуге образ.културе и спорта 1.600.000 1.115.001 69.69
 4249 Остале спец.услуге - Нимус 2.300.000 1.112.504 48.37

103 4250 Текуће поправке и одржавање 410.000 324.552 79.16
 4251 Одржавање зграда 270.000 215.685 79.88
 4252 Одржавање опреме 140.000 108.867 77.76

104 4260 Материјал 662.000 528.304 79.80
 4261 Административни материјал 93.000 52.803 56.78
 4263 Материјал за образовање кадра 52.000 9.720 18.69
 4266 Матер.за образ.културу и спорт 440.000 439.950 99.99
 4268 Матер.за домаћ.и угоститељство 57.000 19.756 34.66
 4269 Материјал за посебне намене 20.000 6.075 30.38

107 4820 Порези,таксе и казне 
 4821 Остали порези 

110 5120 Машине и опрема 2.270.000 2.049.793 90.30
 5122 Административна опрема 270.000 49.793 18.44
 5126 Опрема за културу 2.000.000 2.000.000 100.00

112 5150 Нематеријална имовина 
 5151 Нематеријална имовина 
  Укупно: 57.541.000 51.724.341 89.89

 
 
Проценат извршења буџета за 2012.год. износи 89,89%. што је мање у односу на  
2011.год. за 1,91%. Проценат извршења буџетских средстава био би већи да су сви  
поднети захтеви за пренос буџетских средстава реализовани до краја 2012 год. 
Нереализовани захтеви из 2012.год. биће реализовани у 2013.год. из буџетских 
средстава намењених за реализацију програма рада и Нимус-а. 
 
Нишки симфонијски оркестар је буџетска средства наменски утрошио у складу са 
опредељеним средствима буџета Града Ниша по позицијама и контима. 
 
 
 
                                                                                                          вд  директора 
 
                                                                                                          Весна Братић  
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