
 
 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 
Народног позоришта у Нишу за 2012. годину. 

 
II  Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног 

позоришта у Нишу 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 Иван Вуковић, в.д. директора Народног позоришта у 
Нишу. 

 
 
 
Број: 446-15/2013-03 
Датум: 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  Народног позоришта 
у Нишу за 2012.годину, број 01-507 од 12.03.2013.године,  који је  Одлуком 
број 01-513/1 од 13.03.2013.године усвојио Управни одбор Установе. 
 
 II Решење доставити Народном позоришту 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 29 Статута Народног позоришта у Нишу, Упрaвни 
одбор ове установе, на седници одржаној 13.03.2013.године, усвојио је 
Извештај о раду и пословању  Народног позоришта у Нишу за 2012.годину, 
број 01-507 од 12.03.2013.године, Одлуком број 01-513/1 и доставио га 
Управи за образовање, културу, омладину и спорт на даље поступање. 
 У 2012.години, Народно позориште у Нишу реализовало је  четири 
премијерне представе. Репризно је извођено још  једанаест  представа чије су 
премијере биле на репертору у предходним годинама. Глумци Народног 
позоришта гостовали су у земљи и иностранству, учествовали на пет 
фестивала и освојили четири престижне награде. Током 2012. године ова 
установа је организовала бројне програме и активности попут „Позоришта 
отворених врата“, поводом 27.марта Светског дана позоришта, када је 
публика била у могућности да се упозна са најзанимљивијим детаљима из 
историјата позоришта и традицијом дугом 125 година.Ту су такође „Ноћ 
музеја“ и „Ноћ позоришта“, две манифестације глобалног карактера,  које је 
Народно позориште у Нишу уврстило у своје редовне aктивности. 
 Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Народног позоришта 
у Нишу  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 
 
 



 
 
 
 
Народно позориште Ниш 
Број: 01- 513/1 
Датум: 13.03.2013.године 
 
 

На основу члана 29. Статута Народног позоришта у Нишу, Управни одбор 
Народног позоришта на IV редовној седници одржаној дана 13.03.2013.године 
донео је: 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Извештај о рада и пословању Народног позоришта у Нишу за 
2012. годину број 01-507 од 12.03.2013. године. 

 Одлука је донета једногласно. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На IV редовној седници Управни одбор Народног позоришта је разматрао 
Извештај о раду и пословању за 2012. годину број 01-507 од 12.03.2013. године 
који је поднео  в.д. директора Народног позоришта Иван Вуковић. 

Управни одбор је једногласно усвојио Извештај о раду и пословању за 2012. 
годину. 
 
 
 
 
        Заменик председника 
             Управног одбора 
        Александар Михаиловић     
 
       _____________________________ 
 



 
  
 На основу члана 19 Статута Народног позоришта у Нишу, директор Народног 
позоришта у Нишу подноси  

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ 

ЗА 2012. ГОДИНИ 
 
Премијерни програм 
 

У 2012. години изведено је четири премијере и то:  
 
1. ПРЕДСТАВА МОРА ДА ИДЕ(  THE SHOW MUST GO ON), у адаптацији Наташе Илић,у 
режији Биљане Вујовић. Представа је премијерно изведена 11.3.2012.године, поводом 
обележавања 125. година Народног позоришта у Нишу.   
                       
2. МЕСЕЦ ДАНА НА СЕЛУ, Ивана Тургењева, у режији Сергеја Морозова, ( први редитељ 
из Русије). Премијера је изведена 5.5.2012.године.  
               
3.СВЕТ, Бранислава Нушића, у режији Милице Краљ. Представа је премијерно изведена 
25.12.2012.године.  
 
4. ТРАГ, Мирјане Ојданић, у режији Иване Недовић. Представа је премијерно изведена 
27.11.2012.године на малој сцени.   
 
НАПОМЕНА: Због радова на II фази реконструкције водоводне и канализационе мреже 
Позориште није било у могућности да припреми још једну премијеру у прошлој години.   
 
   Репертоар Позоришта у 2012. години 
 
 Поред премијера реализованих 2012. године на репертоару позоришта су и представе 
чије су премијере биле у претходним годинама и то: 
-  Истина  
-  Ожалошћена породица  
-   Госпођа министарка 
-   Еуфемизам 
-   Мачоизам 
-   Ниш екс прес 
-   Драга Јелена Сергејевна 
-   Ручни рад 
-   Девојке  
-   Едмунд Кин 
-   Иза кулиса 
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Фестивали и гостовања у земљи и иностранству  
 
Фестивали 
 
1.   „Дани комедије“ у  Јагодини – фестивал такмичарског карактера, наступали смо са 
представом  „Ожалошћена породица“ у режији Андраша Урбана 
2.   48. Сусрети професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ у Пироту -  
фестивал такмичарског карактера, наступали смо са представом „Ниш екс прес“, у режији 
Сашо Миленковског 
4. Фестивал позоришних праизведби у Алексинцу - фестивал такмичарског карактера 
наступали смо са представом „Девојке“, Р. Павловића у режији Ивана Вуковића 
5.  Театар фест у Раковици – фестивал ревијалног карактера, наступали смо са представом 
„Ниш екс прес“, у режији Сашо Миленковског 
 
НАГРАДЕ 
 

На 48. Сусретима професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ у Пироту - 
са представом „Ниш екс прес“, у режији Сашо Миленковског освојили смо награде и то:  

- за најбољу представу, 
- за најбољу женску улогу – Маја Вукојевић Цветковић за улогу Хасанагинице,  

            На Фестивалу позоришних праизведби у Алексинцу - фестивал такмичарског 
карактера наступали смо са представом „Девојке“, Р. Павловића у режији Ивана Вуковића 

- за најбољи текст – Радослав Павловић 
 

Гостовања Позоришта у земљи 
 
Центар за културу – Кладово са представом Госпођа министарка   
 
Гостовања Позоришта у иностранству: 

Барски љетопис (Црна Гора) - Представа мора да иде у режији Биљане Вујовић и Мачоизам 
у режији Мирољуба Недовића 
  
  Народно позориште је одиграло у 2012. години  74 представе пред 14.842 гледаоца.  

На сцени Народног позоришта гостовали су:  
1.Гнев божји - Краљевачко позориште 
2. Живот у тесним ципелама - АА позориште из Алексинца 
3. Позови М ради ужитка - "Сцена" - Београд 
4. Француски дани у Нишу - Концерт триа Тити Робин 
5. Пролећни концерт у Народном позоришту - Наташа Вељковић (клавир) и Давид      
Волганг(виолина) 
6. Норвеј тудеј - Крушевачко позориште 
Број гледалаца на гостујућим представама – 2.307 
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Маркетинг промоција 
 
 Служба Креативног Маркетинга  је у 2012. години наставила са бројним досадашњим 
маркетинг активностима,  унапредила постојеће, али и увела низ нових у циљу боље 
комуникације са публиком и афирмације нашег театра у земљи и региону: 
  -     унапредили смо односе са јавноћшу  (унапређење односа са медијима: новине, 
часописи, радио и тв станице на локалном нивоу и на нивоу националних ТВ мрежа као и са 
међународним организацијама, градским институцијама. 
 Односи с јавношћу подразумевали су  такође и континуиран рад са публиком, привредним 
партнерима, невладиним сектором, владиним институцијама, градским институцијама, 
фондацијама и међународним организацијама, као и грађанима. Наставили смо дугогодишњи, 
континуиран рад са новинарима и позоришним критичарима (позиви на премијере, 
дистрибуција информација, аудио и видео материјала, фотографија и сл.) 
Осмишљене су и професионално организоване конференције за штампу. 
И ове године осмишљене су активности којим се промовишу глумци, њихова стална 
присутност у јавности, учешће у заједничким кампањама локалне заједнице. Организоване су 
акције сталног промовисања глумаца на ТВ станицама, «излазак» из позоришне зграде, 
(плато испред позоришта, улични перформанси и сл.)  
Посебна важност дата је  ове године  промоцији позоришта на друштвено корисним мрежама. 
- пропаганда; Били смо присутни у електронским и штампаним медијима, кроз 
гостовања, емитовање прилога, реклама, најава. Радили смо на побољшању квалитета 
продукције аудио, видео  и веб реклама. Акценат је био ове године на медијима са 
националном покривеношћу. Радили смо на унапрађењу заступљености на интернету, у циљу 
веће презентације наше куће.  
- акције анимације публике дешавале су се током целе године, а наменски су биле 
организоване поводом важних датума везаних за позоришну уметност (Светски Дан 
позоришта, Дан Народног позоришта, Ноћ позоришта...) и акције које прате процес 
позоришне продукције (премијере, фестивали, гостовања). Перманентно осмишљавање 
акција „изненађења“ током читаве године за позоришну публику у фоајеима, чиме смо 
подстицали њихову радозналост, а у циљу стварања нове, као и неговања сталне публике. 
Организовали смо најразличитије  програме  на степеништу позоришта у циљу оживљавања 
јавног простора и анимације публике. Организована је у сарадњи са Заводом за трансфузију 
хуманитарна акција: две карте за представе позоришта за сваког добровољног даваоца крви. 
 
Током 2012. године организовали смо бројне програме и активности од којих издвајамо:  
-      Позориште отворених врата: поводом 27.марта Светског дана позоришта 
организовали смо да наша публика након представа са водичима (технички шеф, управница 
позоришта, глумци и радници маркетинга), обиђе Народно позориште, од гардероба до 
власуљарнице, како би се што боље упознали са процесом продукције позоришне 
представе.Ова ација је била изузетно посећена и формирано је неколико тура у којима је 
публика по групама, посетила све просторије позоришта, од  фундуса до пробне сале.Том 
приликом упознали смо их са најзанимљивијим детаљима из историјата нашег позоришта, 
као и са традицијом дугом 125 година. 
 Ноћ музеја и Ноћ позоришта; По други пут позориште је уврстило ове две 
манифестације глобалног карактера у своје редовне aктивности. Сценски спектакл Ромео и 
Јулија, у режији Биљане Вујовић, на платоу испред позоришта, организована поводом НОЋИ 
МУЗЕЈА, била је изузетно посећена и убедљиво привукла највећи број гледалаца у оквиру те 
манифестације. Телевизије са националном фреквенцијом (Прва ТВ, РТС и Пинк) емитовале 
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су прилоге и извештавале о овом културном догађају. Тим поводом биле су организоване и 
изведене бројне  промотивне активности (постављен је и штанд Народног позоришта, на коме 
су грађани могли да се информишу о репертоару и другим активностима). 
 Поводом НОЋИ ПОЗОРИШТА одиграна је представа ИСТИ-НА, у режији Биљане 
Вујовић, у извођењу ансамбла Народног позоришта у Нишу. Сав приход од продатих карата 
био је намењен реконструкцији позоришта у Краљеву, оштећеног у земљотресу. 
- Живот у цветним ципелама: манифестација која је обележила крај сезоне, намењена  
најширој популацији, одиграла се на тргу  испред позоришта. 
-Фестивал монолога: По први пут је одржан Фестивал драмских монолога, на коме су се 
представили глумци из свих крајева и позоришта Србије. Тема фестивала је била Жена, као 
вечита инспирација. У две вечери фестивала, на сцени Народног позоришта наступило је 
преко тридесет глумаца. Фестивал је подржан од стране Нафтне индустрије Србије. Сав 
приход од продатих карата био је намењен обнови позоришта у Врању, оштећеног у пожару. 
 
  
Техничка опремљеност 

 
 Током године, паралелно са припремама представа, играњима и гостовањима, нису 
били запостављени ни остали послови у Позоришту: 
- Израђен Главни пројекат санације и реконструкције електро инсталација, 

архитектонско-грађевински пројекат, Главни пројекат проветравања и одвођења дима 
у случају пожара, Главни пројекат заштите од пожара у згради Народног позоришта 
Ниш. 

- Завршена II фаза санације и реконструкције водоводне и канализационе мреже у 
Позоришту 

- текуће одржавање зграде: (- кречење и уређење канцеларија, кречење и сређивање 
ходника у подруму и левом крилу зграде, замена стакала на прозорским окнима, - 
редовно чишћење подрумских и таванских просторија у Позоришту, магацина у 
Тврђави и столарске радионице и избацивање шута, и др. – фарбање столарије згради 
Позоришта и сл. 

 
 
Машине и опрема 
 У 2012. година набављена је опрема из сопствених средстава и то: 
 - микрофони 
  
 
 
       За Народно позориште у Нишу 
         Иван Вуковић, в.д. директора 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Финансијски извештај јануар – децембар 2012. 

У 2012. год. Народно позориште Ниш остварило је следеће приходе и расходе 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ 

 Наплаћени приходи од представа на благајни                                           1.816.600.00 

Овај приход представља приход који је наплаћен искључиво на благајни Позоришта.  

 Наплаћени приходи од представа – преко рачуна                                    2.582.815.42 

Осим продаје на благајни приход остварујемо и организованом продајом преко жиро 
рачуна. 

 Наплаћени приходи од издавања посл. простора                                      2.252.970.00 
 Донације                                                                                                             172.373.00 
 Награде на фестивалима              200.000,00 
 Приходи по Програму за ГЛУМБАЛ фестивал         1.260.690.13 
 Позитивне курсне разлике                                    41.574.17 
 Приходи од фонда здравства за рефундацију боловања преко 30 дана и 

породиљског бол.                                                                                             968.133.24 
 Приходи из буџета Града                                                                            86.956.896.20 

                                                                                                                        Свега: 96.252.052,16 

УKУПНИ РАСХОДИ 

 Плате основу цене рада                  60.886.382.35 

Овај износ обухвата исплаћене зараде запослених које су резултат коефицијената и цене 
рада увећане за 0,4 по коефицијенту за сваку годину навршеног стажа, накнаде зарада за 
боловања до 30 дана и боловања по основу повреда на раду, као и додатке на зараду за 
ноћни рад и рад на државни празник по Закону. 

 Доприноси на зараде        10.899.356.00 

Доприноси на зараде обухватају доприносе на терет послодавца у износу од 17,9% на 
бруто зараду запослених. 

 Поклони за децу запослених           30.000.00 
 Боловања и породиљска боловања     1.094.036.39 
 Помоћ у случају болести и смрти запослених и чланова породица        117.662,40 
 Накнаде за превоз на посао и с посла         717.050,00  
 Јубиларне награде              543.598,00 
 Трошкови платног промета и банкарских услуга       537.434,58 
 Трошкови електричне енергије                  1.300.535,02 

 Трошкови централног грејања                   2.367.295,73 
 Трошкови водовода и канализације          94.170,88 
 Трошкови извоза смећа            87.527,20 



 Допринос за коришћење градског земљишта        198.187,04 
 Трошкови телефона          603.018,93 
 Интернет услуге             15.165,30 
 Поштански трошкови            13.821,00 
 Трошкови осигурања имовине         543.874,60 
 Трошкови осигурања возила            26.130,00 
 Трошкови осигурања лица            54.310,20 
 Закуп опреме              28.000,00 
 Закуп стамбеног простора                                                                            184.488,00 
 Трошкови исхране на сл. Путу         297.450.00 

Током 2012. године Народно позориште је имало много гостовања и учествовало на 
многим фестивалима у земљи и иностранству па је овај износ резултат тих путовања. 

 Трошкови превоза на сл. путу                         113.397,00 
 Накнада за употребу сопств. возила у служ.сврхе       485.784,00 

С обзиром на то да Народно позориште нема сопствено возило, приликом путовања 
директора која су неопходна за уговарање послова око реализације плана и програма 
рада, договора са сарадницима и присуствовање састанцима са директорима других 
позоришта коришћено је сопствено возило.  

- Трошк. дневница за сл. пут у иностранство         300.499,51 

У току 2011. године Народно позориште је путовало више пута у иностранство. Овај износ 
обухвата дневнице ансамбла представа које су извођене на гостовањима.  

 Трошк. превоза на сл. путу у иностранство       236.690,96  
 Трошк. смештаја на сл. путу у иностранство          17.847,00 

По препоруци инспекције заштите здравља на раду били смо у обавези да пошаљемо 
раднике на оспособљавање и полагање стручног испита из те области што смо и учинили. 

 Услуге штампања и фотокопирања         954.269,42 
 Услуге одржавања рачунара                                                                         13.500,00 
 Трошкови рекламе и огласа                                                                        131.560,00 

 Трошкови стручних услуга        186.340,00 
 Репрезентација -угоститељске услуге       577.047,54 

У овај износ садржани су трошкови организовања коктела поводом премијера и гостовања 
других позоришта, гостовање селектора за фестивале и других гостију који су од значаја за 
рад наше куће. 

 Репрезентација – храна , пиће и поклони       105.829,15 

Овај износ садржи рачуне за куповину пића и хране која се користи приликом 
организовања конференција за штампу, позоришне славе, организовање излета са 
уметницима из других области стварања који су уско повезани са радом Позоришта, 
куповина поклона приликом гостовања нашег Позоришта, одласка у службене посете, 
присуствовања премијерама у другим позориштима . 

Остале опште услуге                     1.414.470,91 



У овај износ поред трошкова преноћишта за спољне сараднике са припадајућим порезима, 
уговора о делу и других уговорних обавеза садржана је и котизација за Глумбал фестивал. 

 Трошкови гостовања других позоришта        396.065,00 
 Трошкови здравствене заштите запослених          80.500,00 
 Трошкови путарина             44.553,00 
 Трошкови на име ауторских хонорара                 6.320.942,86 

Ауторски хонорари су исплаћени на основу уговора који су закључени са сарадницима а 
приликом реализације плана и програма рада за 2012. год.  

            Текуће поправке и одржавање зграде         619.470,39 

 Текуће поправке и одржавање оптрме        335.872,25 
 Трошкови канцеларијског материјала         150.451,73 
 Трошкови куповине цвећа          134.460,00 
 Tрошкови стручне литературе           87.500,00 
 Утрошено гориво за камион          276.129.68 
 Трошкови материјала за поправку превозних сред.       100.434,40 

С обзиром да се ради о веома старим превозним средствима, како смо мало пре 
напоменули, ово је минимум средстава које смо могли да потрошимо за ову намену. 

 Утрошен материјал за опремање представа     1.959.861.37 
 Утрошен материјал за чишћење         146.914.00 
 Материјал за посебне намене – ситан инвентар       323.799.32 
 Амортизација на терет трошкова           51.449.80 
 Амортизација је законска обавеза која се обрачунава према важећим прописима. 

Овај део који је исказан на терет трошкова представља амортизацију обрачунату 
сразмерно учешћу сопственог прихода у укупним приходима а остатак до пуног 
износа од 585.953,57 књижили смо на терет капитала. 

 Донације – Дечја недеља и чланарине удружењима         33.548.10 
 Порези и таксе           200.453.37 

 Набавка опреме             97.398.10 

Сва набављена опрема плаћена је из сопствених средстава. 

                                                                                                           Свега        96.536.532,48  

 
       Из предходних прегледа прихода и расхода виде се приходи и расходи по врстама. 
Разлика између прихода и расхода показује финансијски резултат односно дефицит  у 
пословању у износу од 284.480,32 дин. Дефицит код буџетских корисника настаје као 
резултат неутрошених средстава из предходне године који су се нашла на жиро рачуну 
сопствених средстава и рачуну за рефундацију из фонда здравства  а која су 
приходована у прошлој односно 2011. год а трошкови за та средства књижени су у 
2012. год.  Такође расход за амортизацију није покривен никаквим приходом и утиче на 
повећање дефицита. С обзиром на то да Позориште због реконструкције није радило 
па самим тим није имало ни приходе, нисмо могли да обезбедимо већи износ 
средстава којима бисмо премашили суфицит. 

 



 
Структура добити  

У периоду 01.01. – 31.12.2012.г. 
 

*Укупни приходи ...................................................          96.252.052,16 
*Укупни расходи ..................................................   96.439.134,32 
*Извршени издаци...................................................                97.398.10 
  (кл.5) – за основна средстрава 
*Укупан остварени дефицит  ..................................            284.480, 32        
 
Укупан приход потиче из: 
- буџета Града ........................................................ 86.956.896.20 
- буџета Републике.- рефундација боловања                     968.133.24 
- сопствених прихода .............................................          8.327.022.72 
 
Сопствена средства остварена су: 
- од продаје представа ...........................................           4.399.415.42 
- закуп простора .....................................................           2.252.970.00 
- донација ................................................................              172.373,00  
- По пројекту за ГЛУМБАЛ                                              1.260.690.13 
- из осталих извора                                                                241.574.17 
Анализом  прихода  може се закључити следеће: 
Учешће сопствених прихода у укупном приходу износи       8.65% 
Учешће буџета Града                                                                90.34% 
Учешће Републике                                                                       1.01% 
 
У оквиру сопствених средстава структура је следећа: 
Приходи од представа учествују са                                          52,83% 
Закуп простора са                                                                       27,06% 
Донације са                                                                                   2.07% 
Остали извори са                                                                        18.04%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Извршења буџета у 2012. год. представљено  је у следећој табели: 
 

Опис Средства из 
буџета за 

2012. план 

Искоришћена 
средства 

Неискоришћ. 
средства 

Плате и додаци запослених 60.835.000 60.703.587 131.413
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
10.890.000 10.866.635 23.365

Накнаде у натури 
- превоз радника на посао 

1.670.000
1.670.000

     717.050 
     717.050 

            952.950
            952.950 

Социјална давања запосленима 
- отпремнине и помоћи 
Награде запосленима 

583.000
35.000 

548.000

578.388
34.790 

543.598

4.612
210 

4.402
Стални трошкови 
- платни промет 
- енергетске услуге 
- комуналне услуге 
- услуге комуникација 
- трошкови осигурања 
- закуп имовине и опреме 

6.778.000
500.000 

4.080.000 
578.000 
420.000 
950.000 
250.000

5.584.053
455.637 

3.667.831 
379.885 
287.858 
580.354 
212.488

1.193.947
44.363 

412.169 
198.115 
132.142 
369.646 

37.512
Трошкови путовања 1.100.000 240.500 859.500
Услуге по уговору 
- Компјутерске услуге 
- услуге информисања 
- трошкови усавр. запослених 
- стручне услуге 
- услуге за домаћинство и    
  угоститељство 
- репрезентација 
- остале опште услуге 

2.200.000
100.000 
800.000 
100.000 
150.000 

 
 
 

1.050.000 

1.257.414
13.500 

580.927 
 

93.340 
 
 
 

569.647

942.586
86.500 

219.073 
100.000 

56.660 
 
 
 

480.353

Специјализоване услуге 
- Медицинске услуге    
  Услуге – ауторски хонорари 

5.091.000
200.000 

4.891.000

4.130.551
80.500 

4.050.051

960.449
119.500 
840.949

Текуће поправке и одржавања 
- одржавање зграда  
- одржавање опреме 

1.000.000
700.000 
300.000

879.686
587.716 
291.970

120.314
112.284 

8.030
Материјал 
-административни материјал 
 -мат. за образовање кадра 
- материјал за саобраћај 
-материјал за културу 
 материјал за домаћинство 
 материјал за посебне амене 

2.270.000
130.000 
110.000 
120.000 

1.500.000 
140.000 
270.000

1.999.032
124.704 

87.000 
97.646 

1.308.702 
112.136 
268.844

270.968
5.296 

23.000 
22.354 

191.298 
27.864 

1.156
Зграде и грађевински објекти 9.413.000 9.413.000
Капитално одржавање зграда 
Пројектно планирање 

         9.000.000 
413.000

9.000.000 
413.000

Машине и опрема           1.000.000 1.000.000
                  Укупно                       102.830.000             86.956.896               15.873.104 



 
 
Извршење буџета износи 84.56%.  Добијена средства из буџета потрошена су 

строго наменски. 
Проценат искоришћености буџетских средстава био би још већи да су сви захтеви који су 
упућени реализовани. Преглед је направљен у односу на ребаланс из 2012. год. 

 

                                                                              За Народно позориште Ниш 

      ___________________________ 

Љубинка Поповић,  шеф рачуноводства 
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