
        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 08.06.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Плана
и програма рада Народног позоришта у Нишу за 2013.годину.

II  Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма
рада Народног позориштау Нишу за 2013.годину доставља се председнику Скупштине
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Иван Вуковић, в.д. директора Народног позоришта у Нишу.

Број: 878-22/2013-03
Датум: 08.06.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф.др Зоран Перишић



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

Скупштина Града Ниша на седници одржаној ________________ донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Плана и програма рада
Народног  позоришта   у  Нишу  за  2013.  годину,   број  01-1068/4  ,  које  је  донео
Управни одбор Установе, на седници одржаној  29.05.2013. године.

II Измене и допуне Плана и програма рада Народног позоришта  у Нишу
за 2013. годину, реализоваће  се  у  складу  са  финансијским планом ове установе
за 2013. годину.  
 

III 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

Управни  одбор  Народног  позоришта  у  Нишу,  на  седници  одржаној
29.05.2013. године, донео је  Измене и допуне  Плана и програма рада  Народног
позоришта  у Нишу за 2013. годину,  број 01-1068/4 .

Предложене  Измене  и  допуне  Плана  и  програма  рада  за  2013.  годину
односе се на премијерни део Плана и програма рада Народног позоришта у Нишу,
и то: 

Уместо  планиране  представе  „Маска“  Милоша  Црњанског,  планира  се
представа „Деветсто петнаеста – трагедија једног народа“ Браниславa Нушићa, а
поводом  обележавања  стогодишњице  Балканских  ратова  (1912,1913)  и  почетка
Првог светског рата. 

Из Програма се брише представа Пер Гинт Хенрика Ибзена а уместо ње се
планира „Сумњиво лице“ Бранислава Нушића. Ова представа ће бити рађена као
копродукцијски  пројекат  међудржавне  сарадње  Републике  Србије  и  Републике
Македоније.  Реч  је  о  копродукцији  Народног  позоришта  Битољ  и  Народног
позоришта  Ниш  до  које  је  дошло  на  иницијативу  Амбасадора  Републике
Македоније Љубише Георгијевског,  и уз свесрдну подршку Министарства културе
Републике Македоније и Републике Србије. 

Изменама програма планира се и обнова представе „Одабрани и уништени“
која је, у  режији Кокана Младеновића, премијерно  изведена 2007. године. Обнова
представе је потребна из разлога што  није била на репертоару у претходне три
године и што је у међувремену дошло до промена у глумачком ансамблу. 

У осталим деловима План и програм рада Народног позоришта у Нишу  за
2013. годину остаје непромењен. У финансијском смислу  План и програм остаје
исти, и у складу је са средствима опредељеним Финансијским планом Народног
позоришта Ниш за 2013. годину.

Имајући у виду да  су Измене и допуне Програма  сачињене у складу са
законом,  прописима  Града  и  циљевима  оснивања  Установе,   предлаже  се
доношење решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма
рада Народног позоришта  у Нишу за 2013. годину.  

                  

        
                 НАЧЕЛНИК

     
                                                                         
                                                                                                   Јелица Велаја
 



На основу члана 44 Закона о култури  („Сл.гласник РС“ бр.72/09), члана 23
став 1 тачка 5 Статута, Управни одбор Народног позоришта   у Нишу на седници
одржаној 29.05.2013. године доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У НИШУ ЗА 2013. ГОДИНУ 

У делу III: ГОДИШЊИ РЕПЕРТОАРНИ ПЛАНОВИ 
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ 
* у тачки 4:

БРИШЕ СЕ МАСКА Милоша Црњанског, УПИСУЈЕ СЕ 
Деветсто петнаеста – трагедија једног народа - Бранислав Нушић

Најдуховитији човек Балкана, како је Бранислава Нушића називала европска
критика,  мање  је  познат  као  писац  драма,  трагедија  и  романа.  Међутим,  наш
највећи комедиограф био је учесник велике голготе приликом повлачења српског
народа преко Албаније. Наиме, Први светски рат га је затекао у Скопљу,  где је
дошао да би основао позориште,  а  земљу је  напустио заједно са  војском.  1915.
године на бојишту је изгубио  сина јединца,  коме је споменик подигао романом
Деветсто  петнаеста  –  трагедија  једног  народа, потресним  сведочанством  о
судбинама малих људи у Великом рату. То је било прво сведочење једног нашег
писца о Првом св. рату, а након тога Нушић је заћутао и 10 година није писао.

У  драматизацији  и  адаптацији  за  сцену  Спасоја  ж.  Миловановића,
драматично  и  снажно  су  приказане  ситуације  у  којима  се  нађе  човек,  увек
показујући  своју  праву  природу  и  лице. Психолошки  свестрано  приказана  је
трагика појединаца, њихове патње и жртве, а преко тога и трагична епопеја српског
народа који се повлачи путевима и стазама Црне Горе и Албаније.

Ово је занимљиво и узбудљиво сведочанство о страдању наших предака у
време Првог светског рата, али и драма сваког човека кога је прогутао ратни вихор.

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

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

* у тачки 5:
БРИШЕ СЕ ПЕР ГИНТ   Ибзена,  УПИСУЈЕ СЕ  СУМЊИВО ЛИЦЕ -

Браниславa Нушићa 

Политичке  комедије  о  власти  Бранислав  Нушић  је  довео  до  позоришног
савршенства. У предговору комедије Сумњиво лице Нушић каже да је политика, у



време кад је он почео да пише комедије, имала „један епидемичан карактер“, и да је
тада Гогољ „био писац целе дотадање омладине, која се њиме одушевљавала са
његове оштре сатире, нарочито оне која се односила на руску бирократију“. Између
1880.  и  1890.  године  Нушић  је  написао  три  комедије  -  Народни  посланик,
Сумњиво лице и Протекција - све три политичке комедије, све три на неки начин
„гогољијаде“.

Комад у два чина  Сумњиво лице (написан 1888., први пут игран тек 1923)
унеколико подсећа на Гогољевог  Ревизора.  Сличан је мотив: тражи се сумњиво
лице  које  је  дошло  у  једну  паланку.  То  је  повод  да  се,  у  неколико  ситуација,
прикаже комика паланачке глупости и тривијални политички цинизам паланачке
власти.  Нушић је  створио  тип среског  капетана  Јеротија,  чији  суви  рационални
однос  према  свему,  неуки  цинизам  и  морална  нискост  стварају  парадоксалне
комичне ситуације. У овој комедији доминира вербална комика, јер су игре речима
и доскочицама,  писмима и шифрованим порукама  од пресудне  важности за  ток
радње и за  обележавање типова  и  лица,  што  је  донекле  „умекшало“  сатирички
интонирану комедију о једној у бити гротескно виђеној власти и људима у њој и
око ње. 

Познати  састав  интрига,  неочекиване  промене  које  доводе  лица  у
комично-фарсичне  ситуације,  увек  актуелни  друштвени  и  политички  проблеми,
стварају вртешку узбудљивих и смешних сцена. Нушићев дух био је критички у
том  смислу  што  комедиографски  разголићује  људске  слабости  смехом  који  не
престаје  да  буде  уживање,  па,  према  томе,  који  не  престаје  да  буде  мелем  за
човекове слабости. 

Хватајући  се  у  коштац  са  проблемима друштвене  и  људске  егзистенције
Нушић је тежио да оно што је реално и актуелно у његовом времену делује и у
његовим  комедијама,  вероватно  и  не  сањајући  да  ће  та  актуелност  и
комедиографска оштрица на исти начин деловати и дан-данас.

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

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

*након тачке 5, додаје се тачка 5а и гласи: „Обнова представе ОДАБРАНИ
И УНИШТЕНИ у режији Кокана Младеновића

За обнову ове представе потребна су средства у износу од 500.000,00 динара

Председник Управног одбора

___________________________
Дејан Петковић, дипл. филолог



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предложене измене и допуне Плана и програма рада за 2013. годину односе
се на Премијерни део Плана и програма рада Народног позоришта у Нишу и то из
следећих разлога:

1. Деветсто петнаеста  –  трагедија  једног  народа -  Браниславa Нушићa
увршћује  се у План и програм рада Народног позоришта Ниш наменски,
поводом  обележавања  стогодишњице Балканских  ратова  (1912,1913)  и
почетка Првог светског рата (1914 - 1918). 

2. Сумњиво  лице  –  Бранислава  Нушића,  премијерна  представа  која  се
увршћује  у  План  и  програм  Народног  позоришта  за  2013.  годину  као
копродукцијски  пројекат  међудржавне  сарадње  Републике  Србије  и
Републике Македоније. Реч је о копродукцији Народног позоришта Битољ и
Народног  позоришта  Ниш до  које  је  дошло  на  иницијативу  Амбасадора
Републике  Македоније  Љубише  Георгијевског,  и  уз  свесрдну  подршку
министарства културе Републике Македоније и Републике Србије.

3. Одабрани  и  уништени  – у  режији  Кокана  Младеновића,  премијерно  је
изведена  2007.  године.  Обзиром  на  промене  у  глумачком  ансамблу   и
чињенице да представа  није била на репортоару у претходне три године,
неопходно је урадити обнову ове представе.

У осталим деловима План и програм рада Народног позоришта у Нишу  за
2013. годину остаје непромењен. Предложене измене и допуне Плана и програма
рада  за  2013.  годину  односе  се  само  на  наслове  премијерних  представа.  У
финансијском смислу  План и програм остаје  исти и у складу је  са средствима
опредељеним Финансијским планом Народног  позоришта  Ниш за  2013.  годину.
Финансијска  средства  за  обнову представе  Одабрани и уништени  су у  оквиру
Финансијског плана за 2013. годину. Наиме, Народно позориште је у релизацији
премијерних представа Велики маневри у тјесним улицама и оперете Слепи миш
остварило  уштеду  од  око  1.300.000,00  динара  у  односу  на  планирана  средства
Планом и програмом рада за 2013. годину, тако да је средства од 500.000,00 динара
овом Изменом и допуном Плана и програмом рада могло да планира за обнову
предметне представе. 

За Народно позориште Ниш
Иван Вуковић, в.д. директора


