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 31.01.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког
симфонијског оркестра за 2014. годину
II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског
оркестра за 2014. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града
III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Небојша Стевановић, по овлашћењу - начелник Управе за културу и
Весна Братић, директор Нишког симфонијског оркестра.

Број: 156-5/2014-03
Датум: 31.01.2014. 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 Нишког симфонијског оркестра ("Службени
лист града Ниша", број 2/11-пречишћен текст)
Скупштина Града Ниша на седници одржаној ________________ донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Нишког симфонијског
оркестра за 2014. годину, број II - 68 – 3, који је донео Управни одбор ове установе,
на седници одржаној 24.01.2014. године.
II
Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2014. годину
реализоваће се у складу са Финансијским планом ове установе за 2014. годину.
III
Решење доставити Нишком симфонијском оркестру, Управи за културу
и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

Управни одбор Нишког симфонијског оркестра, на седници одржаној
24.01.2014. године, донео је Програм рада Нишког симфонијског оркестра за
2014. годину, број II - 68 – 3.
Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2014. годину, поред
основних података о Установи, делатности, организационој структури садржи и
планиране програмске активности.
У 2014.години планирано је да Нишки симфонијски оркестар одржи 13
премијерних концерата, свечане концерте ( по позиву ), организација фестивала
„Нишке музичке свечаности“- НИМУС и учешће на истом, (2 концерта),
организацију концерата камерне музике – афирмација младих уметника,
гостовања оркестра у земљи и иностранству, учешће на џез фестивалу Нишвил и
фестивалу Интернационалне хорске свечаности.
Поред премијерних концерата, ова установа планира да реализује још 30
педагошких концерата, као и организацију више концерата камерне музике, кроз
које ће афирмисати младе музичаре.
Чланом 12. став 2. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени
лист Града Ниша“, број 95/2013) прописано је да „Надлежни орган индиректног
корисника доноси годишњи финансијски план у складу са законом, другим
прописом или статутом, на који сагласност даје надлежни директни корисник.“
Управа за културу је, као директни корисник,
дала сагласност на
Финансијски план Установе, који је у циљу целовитог сагледавања Програма
достављен у прилогу.
Имајући у виду да је Програм сачињен у складу са законом, прописима
Града и циљевима оснивања Установе, предлаже се доношење решења о давању
сагласности на Програм Нишког симфонијског оркестра за 2014. годину.

По овлашћењу-начелник
Управе за културу

Небојша Стевановић

ПРОГРАМ РАДА
НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
за 2014 .год.

_________________________________________________________________________________________________

Ниш, јануар 2014.год.

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
Број II – 68 – 3
Датум 24.01.2014.год.
У складу са чланом 44.став 1. тачка 5) Закона о култури („Службени гласник
РС“број 72/09) и чланом 27.став 1.тачка 5) Статута Нишког симфонијског
оркестра у Нишу бр. III- 589-2 од 07.07.2011.године,
Управни одбор Нишког симфонијског оркестра на седници одржаној дана
24.01.2014.године донео је

ПРОГРАМ РАДА
ЗА 2014.ГОД.
Прва већа инструментална формација, која је свакодневно ,,уживо” изводила
класичну музику на таласима Радио Ниша,формирана је 1952. године под
именом Симфонијски оркестар Радио Ниша.
Извођењем дела Моцарта,Бетовена,Хајдна и Петра Стојановића, на концерту
одржаном 16. марта 1953. године, започела је историја Нишког симфонијског
оркестра, који је по први пут наступио као Градски симфонијски оркестар, под
диригентским вођством Стојана Андрића. Солисти овог концерта били су
пијанисткиња Милица Марјановић и виолиниста Лазар Марјановић из
Београда.Исте године оркестар ће одржати још четири концерта у Нишу и један
у Лесковцу и тиме постати један од главних покретача музичког живота града
Ниша.
Од тада, оркестром су дириговали, или руководили, др Илија Маринковић,
Ламбра Димитријевић, Душан Костић, Ђура Јашић, Фрањо Илић, Јосип Ковач,
Никола Бојаџијев,Видосав Петровић, Владимир Илић Сердар,Ванчо Чавдарски,
Јурај Ферик, Сандро Заниновић, Миодраг Благојевић, Дејан Савић, Ненад
Катанић, Анатолиј Новицки, Милена Ињац, Станко Реџић, Игор Алексић, Андреј
Андрејев, Татјана Величковић Минчић, Ле Фи Фи, Даниеле Ђулио Молес и
Зоран Станисављевић.
Прикључивањем Радио Ниша Радио Београду, оркестар се припаја Народном
позоришту, где уз хор представља окосницу Музичке гране позоришта. За
руководиоца Музичке гране постављен је диригент и композитор др Илија
Маринковић. Амбиције уметника веома брзо отварају перспективу за нове
музичке изазове па оркестар прву међународну сарадњу остварује 1954.
године, гостовањем грчке пијанисткиње Васе Девеци.

Систематским радом на развоју симфонијске, али и сценске музике,
интезивним припремама и пробама, заједно са хором и солистима, др Илија
Маринковић 30. јуна 1954. године први пут у Нишу концертно је извео оперу
Травијата, а већ 7. децембра 1955. године у Народном позоришту, одржано је
сценско извођење ове опере. Следи и прво сценско извођење опере Риголето,
1955. године, а потом и опере, Пчелица Маја ,Служавка господарица, Бастијен и
Бастијена ,Еро с оног свијета, Севиљски берберин, Кавалерија Рустикана...
Оркестар је, током деценија, више пута западао у кризу, али је увек опстајао
наметнувши јасну и непроцењиву потребу за својом специфичном и
драгоценом културно-уметничком мисијом. Такође, неколико пута мењао је име
у Нишка Филхармонија, Градски симфонијски оркестар, и данашњи назив Нишки
симфонијски оркестар.
Програмски циљеви оркестра током шест деценија остају непромењени:
квалитетно премијерно извођење, представљање остварења светске
уметничке баштине, ангажоваје домаћих уметника и композитора, трајни записи
концерата... У циљу популаризације оркестар уводи програм Музичко преподне,
Четири музичка циклуса, трибину Музика, реч, боја, музику једног поднебља
Тематски концерти, афирмацију младих Променадни концерти, неговање
публике Педагошки концерти...
Нишки Симфонијски оркестар оснива и организује 1975. године Фестивал
класичне музике Октобарске свечаности, који прераста у традиционалну
музичку манифестацију Нишке музичке свечаности. У богатој концертној
делатности оркестар је остварио успешне турнеје у свим већим градовима
Србије, потом у Румунији, Бугарској, Аустрији, Италији, Грчкој, и престоницама
бивше Југославије, а наступао је и на значајним музичким фестивалима:
Дубровачке летње игре, Мокрањчеви дани, Олимпус у Грчкој, Нишке музичке
свечаности...
За досадашње велике успехе у својој културно-уметничкој мисији, Нишки
симфонијски оркестар је добитник значајних награда и признања: Златне
плакете Културно-просветне заједнице Србије, Златне значке Југословенских
хорских свечаности, награде Ослобођења Града Ниша и најпрестижније награде
Града Ниша „11. јануар“.
У 2014.години Нишки симфонијски оркестар планира боље позиционирање
Установе у смислу промовисања музичке културе код ширег броја грађана,
студената, школске омладине и деце предшколског узраста. У 2014.години
планирано је да Нишки симфонијски оркестар одржи
- 13 премијерних концерата
- 30 педагошких концерата
- свечане концерте ( по позиву )
- организација фестивала *Нишке музичке свечаности“- НИМУС и учешће на
истом, у оквиру отварања и затварања фестивала ( 2 концерта )
- организација концерата камерне музике – афирмација младих уметника
- гостовања оркестра у земљи и иностранству
- учешће на џез фестивалу Нишвил и фестивалу Интернационалне хорске
свечаности, уколико добијемо позив организатора

1.Премијерни концерти
Основну делатност Нишког симфонијског оркестра чине премијерни концерти
који својом атрактивношћу, избором најеминентнијих и најреномиранијих
домаћих и страних уметника, оркестарских диригената
и избором
најзначајнијих дела музичке литературе утичу на формирање музичког укуса
и едукацију сталних посетилаца као и придобијању нове музичке публике.
Ови концерти формирају музички укус слушалаца и подстичу едукативни
развој шире јавности.
У 2014.години, предвиђено је да Нишки симфонијски оркестар средствима
буџета града Ниша изведе тринаест премијерних концерата и још 2 на
отварању и затварању Нимус-а. У појединим случајевима концерти могу бити
делимично или у потпуности измењени у зависности од репертоара солистa
и уметничких претензија диригенaта и оркестра.
2. Педагошки концерти
Педагошки концерти одржавају се током дана. Концертима присуствују
ученици школског и предшколског узраста са својим наставницима и
педагозима. Концертни програм прилагођен је узрасту који га слуша уз
презентацију биографије и дела композитора које се слуша.Циљ је
приближавање уметничке музике најмлађим житељима града и стварање
нових слушалаца ове музике у будућности.
Планиране су и посете генералним пробама Нишког симфонијског оркестра
као и посебни програми по захтеву професора музике.
3.Свечани концерти и академије
Учешће на разним свечаним академијама и прославама поводом празника и
јубилеја, по позиву организатора.
Програми за ову врсту активности прилагођава се прослави свечаности.
Ову врсту активности реализују и камерни састави чији су чланови музичари
Нишког симфонијског оркестра.
Трошкове за ову врсту концерата сносе наручиоци програма.
4. Организација „Нишких музичких свечаности“ - НИМУС
Ове године Нишке музичке свечаности обележавају свој јубилеј, 40 година од
оснивања.
План и програм концерата на * Нимус* - у 2014.године биће одређен од
стране програмског савета *Нимус * -а.
Нишки симфонијски оркестар ће учествовати на *Нимус*- у са два
концерта.Термин одржавања * Нимус*-а биће октобaр- новембaр 2014.год.

За реализацију Нишких музичких музичких свечаности планирана средства
буџета града Ниша износе 3.500.000,00 дин.
Неизмирене уговорене обавезе из 2013.год. у износу од 1.244.131,74 динара
биће измирене средствима буџета Града Ниша планираним за реализацију
Нимус-а у 2014.години. Преостала средства за реализацију Нимус-а у
2014.години износe 2.255.868,26 динара што је евидентно недовољно за
реализацију једног овако великог јубилеја ( 40 година постојања ).
5.Организација концерата камерне музике
Уколико се укаже потреба и жеља младих неафирмисаних уметника града
Ниша и околине, Нишки симфонијски оркестар изаћи ће у сусрет
организацији њихових концерата.
6. Гостовања оркестра у земљи и иностранству
Гостовање оркестра на фестивалу класичне музике Евмелија у Грчкој
( септембар ) уколико дође до реализације од стране организатора.
Гостовање оркестра у Кини у децембру 2014.године уколико дође до
реализације од стране организатора.

Планирани премијерни концерти
Нишког симфонијског оркестра у 2014.години

ПРОГРАМ ЗА КОНЦЕРТНУ СЕЗОНУ 2014.
13. јануар

Диригент - Зоран Станисављевић
Новогодишњи концерт Нишког симфонијског
оркестра ( реприза новогодишњег концерта из 2013.)
Солисти: Владимир Везенковић – обоа
Анђела Братић – флаута
Александра Петовић – флаута
Срђан Томић – виолина

За реализацију овог концерта нису планирана средства из Буџета града
Ниша. Диригент и солисти наступили су без хонорара.
20. фебруар

Диригент : Милена Ињац
Солиста : Јованка Керковић Аранђеловић -клавир
Програм : Л.В.Бетовен : увертира Фиделио
Ф.Лист : концерт за клавир и оркестар А - дур
Л.В.Бетовен : Симфонија бр.3, Ес-дур Ероика

За реализацију ауторских хонорара диригената и солисте планирана
средства из Буџета града Ниша за овај концерт износе 61.445,00 динара.
27. фебруар

Диригент : Зоран Станисављевић
Солисти : Дамјан Сарамандић - виолончело
Александар Благојевић - контрабас
Програм : Ф. Шуберт : увертира из опере Розамунда
Ф. Шуберт : Симфонија бр.8, Недовршена
Р. Шуман : концерт за виолончело и орк. а-мол
Ђ. Ботесини : Тарантела

За реализацију ауторских хонорара диригента и солиста планирана
средства из Буџета града Ниша за овај концерт износе 76.861,00 динара.
13. март

Диригент : Милена Ињац
Солисти : Студенти Факултета уметности
Програм зависи од комисиског преслушавања и
избора студената и дела којима се презентирају
комисији

За реализацију ауторског хонорара диригената планирана средства из
Буџета града Ниша за овај концерт износе 40.070,00 динара.

27. март

Диригент : Анатолиј Новицки
Солиста : Јован Богосављевић - виолина
Програм : К.М. Вебер : увертира Оберон
Ђ.Тартини : Ђавољи трилер
К.Сен-Санс : Интродукција и Рондо
Х. Вијењавски : Полонеза Д - дур
А.Бацини : Игра патуљака
П. Сарасате : Циганске мелодије

За реализацију ауторских хонорара диригената, солисте и трошкове
смештаја планирана средства из Буџета града Ниша за овај концерт
износе 81.845,00 динара.
10. април

Диригент : Тошио Јанагисава
Солисти : Анђела Братић - флаута
Владимир Везенковић - обоа
Програм : А. Салиери : увертира Данида
Концерт за флауту, обоу и оркестар Ц - дур
Ј.Брамс : Варијације на Хајденову тему

За реализацију ауторских хонорара диригената, солиста и трошкове
смештаја планирана средства из Буџета града Ниша за овај концерт
износе 96.600,00 динара.
24. април

Диригент : Свилен Симеонов
Солисти : Ралица Петкова - виолина
Игор Алексић - виолина
Јелена Дељанин Алексић - клавир
Програм : А. Вивалди : Концерт за виолину и оркестар
Четири годишња доба
В.А. Моцарт : Концерт за виолину, клавир и
оркестар Д- дур, К.В. 315ф

За реализацију ауторских хонорара диригената, солиста и трошкове
смештаја планирана средства из Буџета града Ниша за овај концерт
износе 110.300,00 динара.
09. мај

Диригент :Сузана Костић
Солиста : Александар Сердар - клавир
Програм : Л.В. Бетовен :Увертира Рушевине
Атине
Л.В. Бетовен : Концерт за клавир и
оркестар Г - дур бр.4 оп. 58
Ф.Менделсон : Симфонија бр.3, а – мол,
оп. 56, Шкотска

За реализацију ауторских хонорара диригената и солисте планирана
средства из Буџета града Ниша за овај концерт износе 86.790,00 динара.

22. мај

Диригент :Сузана Костић
Солисти : Срђан Томић - виолина
Дејан Сотировски - виолина
Мина Менделсон - виолина
Сенка Симонивић - клавир
Програм : Ј.С.Бах : Концерт за две вилолине и оркестар
д-мол, бр.26
Ф.Менделсон : Концер за виолину,
клавир и оркестар д - мол

За реализацију ауторских хонорара диригената и солиста планирана
средства из Буџета града Ниша за овај концерт износе 76.145,00 динара.
12. Јун

Диригент :Свилен Симеонов
Солисти : Санислава Алађозовска - виолина
Наташа Палић - виолончело
Програм : Л.В.Бетовен: Концерт за виолину и орк. Д - дур
Kол Нидреи,oп.47(Брух Макс) за виолончело и
oркестар
Ј.Брамс : Симфонија бр.1

За реализацију ауторских хонорара диригената и трошкове смештаја
планирана средства из Буџета града Ниша за овај концерт износе
77.900,00 динара.
18.или 26. септембар

Диригент : Милена Ињац
Солисти : Михајло Јовановић - виолина
Тадија Минчић - фагот
Програм : Х.Вијењавски : Концерт за виолину и
оркестар бр.2, оп.22, д - мол
А. Вивалди : Концерт за фагот и орк. д - мол
К.В. 481

За реализацију ауторских хонорара диригената и солиста планирана
средства из Буџета града Ниша за овај концерт износе 79.145,00 динара.
20. новембар

Диригент : Зоран Станисављевић
Солиста : Срђан Ђорђевић - клавир
Програм : Р. Вагнер : Увертира из опере Трисан и
Изолда
Ф.Лист : Концерт за клавир и оркестар бр.2
Р. Шуман : Симфонија бр.3, Ес-дур, оп.97

За реализацију ауторских хонорара диригента и солисте планирана
средства из Буџета града Ниша за овај концерт износе 56.245,00 динара.
25. децембар

Диригент : Свилен Симеонов
Солисти : Драгана Молес - сопран

За реализацију ауторских хонорара диригената, солисте и трошкове
смештаја планирана средства из Буџета града Ниша за овај концерт
износе 94.100,00 динара.

Укупна буџетска средстава неопходна за реализацију тринаест премијерних
концерата износе 937.446,00 динара.
Ауторски хонорари диригената и солиста и трошкови ноћења гостију приказани
су у бруто износу са обрачунатим порезом и доприносима.
Нишки симфонијски оркестар тренутно ради са мањком музичара. Оркестру
недостаје: пет првих виолина,
две друге виолине,
три виоле,
два виолончела,
два контрабаса,
једна флаута – пиколо,
један енглески рог,
један бас кларинет,
један фагот,
један тромбон,
једна туба,
тимпани.
Због недостатка музичара који свирају на овим инструментима принуђени смо
да за сваки концерт ( зависно од програма који се изводи ), ангажујемо
одређени број музичара како би концерт био изведен адекватно по оригиналној
партитури композитора.
Обзиром да су средства за извођење концертне сезоне у 2014.години
недовољна, принуђени смо да радимо са постојећим ансамблом.Уколико је
неопходно ангажовање испомажућих музичара користићемо сопствена средства
за која је у 2014.години планиран износ од 400.000,00 динара.
Планирана финансијска средства буџета града Ниша ( позиција 134 –
економска класификација 424221 – Услуге у култури ) за реализацију
премијерних концерата Нишког симфонијског оркестра која су намењена за
исплату ауторских хонорара диригената,солиста и трошкове њиховог ноћења
износе 2.300.000,00 дин. Неизмирене уговорене обавезе за реализацију
програма из 2012.године износе 176.054,00 динара.
Неизмирене уговорене обавезе за реализацију програма у 2013.години износе
920.630,00 динара (премијерни концерти),
265.870,00 динара (концерти поводом М.едикта) биће измирене средствима
планираним за реализацију програма из 2014.године.
Планирана финансијска средства буџета града Ниша ( позиција 133 –
економска класификација 423000 – Услуге по уговору ) износе 660.000,00
динара ( услуге информисања, стручне услуге, угоститељске
услуге,репрезентација и остале опште услуге ).Неизмирене уговорене обавезе
из 2013.године износе 256.120,00 динара, разлика за 2014.годину износи
403.880,00 динара. Планирана сопствена средства износе 130.000,00 динара.
За реализацију тринаест премијерних концерата у 2014.години укупна средства
од предвиђених 2.300.000,00 динара биће 937.446,00 динара.

Програм рада за 2014.годину реализоваће се у складу са Финансијским планом
Нишког симфонијског оркестра за 2014.годину број I - 43 - 3 од 16.01.2014.год.
Нишки симфонијски оркестар ће прилагођавати, допуњавати или
модификовати предложени Програм рада уколико током године дође до
битнијих промена.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Милица Штрбо

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
за 2014 .годину

_____________________________________________________________________________________________

Ниш, јануар 2014.год.
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Нишки симфонијски оркестар
Број: I – 43 – 3
Датум : 16.01.2014. год.
У складу са чланом 44.став 1. тачка 6) Закона о култури ( „Службени гласник РС“
број 72/09) и чланом 27. став 1.тачка 6) Статута Нишког симфонијског оркестра у
Нишу бр.III – 589 – 2 од 07.07.2011.године, Управни одбор Нишког симфонијског
оркестра на седници одржаној 16.01.2014.године донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014.ГОД.
1. Средства из Буџета у износу од 60.808.000,00 динара и приходи
настали употребом јавних средстава у износу од 2.934.000,00 динара,
планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу, и то:

Бр.
поз.

125

Конто

Опис

411000 Плате,додаци и накнаде запослених
100 Плате и додаци запослених

126

127
128

130
131

412000
100
200
300
413000
100
414000
300
400
416000
100
421000
100
200
300
400
500
600
900

Социјал.доприноси на терет послод.
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнада у натури
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
отпремнине и помоћи
помоћ у медицинском лечењу
Награде зап.и остали посебни расходи
Награде зап.и остали посебни расходи
Стални трошкови
Платни промет
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови

Буџет

41.472.00
0
41.472.00
0
7.423.000
4.563.000
2.550.000
310.000
1.295.000
1.295.000
770.000
770.000
240.000
240.000
1.900.000
210.000
1.010.000
350.000
120.000
80.000
100.000
30.000

Сопствена
средства

Укупна
средства

500.000 41.972.000
500.000 41.972.000
90.000 7.513.000
55.000
4.618.000
31.000
2.581.000
4.000
314.000
250.000
1.545.000
250.000
1.545.000
200.000
970.000
150.000
920.000
50.000
50.000
1.000
241.000
1.000
241.000
360.000
2.260.000
80.000
290.000
50.000
1.060.000
90.000
440.000
50.000
170.000
30.000
110.000
50.000
150.000
10.000
40.000

3
132

422000 Трошкови путовања
100 Трошкови службених путовања у земљи

133

423000
200
300
400
500
600
700
900
424000
200
900
425000
100
200
426000
100
300
600
700
800
900
482000
100
200
300
483000
100
511000
200
400
512000
200
600
515000
100

134

135

136

141

142
143

144

145

Услуге по уговору
компјутерске услуге
Услуге образ. и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге образовања,културе и спорта
Oстале специјал.услуге - Нимус
Текуће поправке и одржавање
Одржавање зграда
Одржавање опреме
Материјал
Административни материјал
Материјал за образовање кадра
Материјал за образовање,културу и спорт
Медицински и лабораторијски материјал
Материјал за домаћ.и угоститељство
Материјал за посебне намене
Порези,таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу
Новчане казне и пенали по решењу
Зграде и грађевински објекти
Изградња зграда и објеката
Пројектно планирање
Машине и опрема
Административна опрема
Опрема за културу
Нематеријална имовина
Нематеријална имовина
УКУПНО:

80.000
80.000

100.000
100.000

180.000
180.000

1.500.000
30.000
10.000
570.000
200.000
140.000
100.000
450.000
4.900.000
2.300.000
2.600.000
380.000
200.000
180.000
662.000
80.000
57.000
460.000

295.000
25.000
10.000
60.000
60.000
50.000
40.000
50.000
830.000
400.000
430.000
65.000
30.000
35.000
190.000
60.000
40.000
10.000
10.000
50.000
20.000
30.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
1.000
1.000

1.795.000
55.000
20.000
630.000
260.000
190.000
140.000
500.000
5.730.000
2.700.000
3.030.000
445.000
230.000
215.000
852.000
140.000
97.000
470.000
10.000
90.000
45.000
30.000
10.000
10.000
10.000
206.000
206.000
1.000
1.000

1.000
500
500
1.000
1.000

1.000
500
500
1.000
1.000

40.000
25.000

186.000
186.000

60.808.00
0

2.934.000 63.742.000
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Образложење
Финансијски план Нишког симфонијског оркестра за 2014.годину сачињен је на
основу Решења о расподели средстава за 2014.годину бр.18/2014-18 од
08.01.2014.године предвиђених Одлуком о буџету града Ниша за 2014.годину
( „Службени лист Града Ниша“,број 95/2013) и обухвата средства из буџета
града Ниша и планиране приходе настале употребом јавних средства по
следећој економској класификацији:
1.Рачун 411100 – Плате и додаци запослених
Финансијским планом за 2014.годину опредељена су средства на наведеном
рачуну у износу од 41.972.000,00дин. Буџетом града Ниша планирана су
средства у износу од 41.472.000,00 дин. док је износ од 500.000,00 дин.
планиран за исплату из сопствених средстава.
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
одуствовања са посла услед болести.
Средства за исплату плата запослених у 2014.години обухватају повећање
плата од исплате за април 2014.године за 0,5% а од исплате за октобар
2014.године за 1% с тим што маса средстава за плате запослених није већа од
2% у односу на масу средстава за плате у 2013.години а у складу са
одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2014.годину.
Планирана средства за исплату плата запослених у 2013.години нису била
довољна за исплату дванаест месечних плата запослених за 1.800.000,00
динара из разлога што је планирана маса средстава за исплату плата
запослених за 2013.годину обрачуната полазећи од нивоа плата исплаћених за
август 2012.године, увећаних највише до 5%, која је била дефинисана
Упутством за припрему буџета града Ниша за 2013.годину. Основни разлог је
што је у августу 2012.године један запослени радник НСО био на боловању
преко 30 дана и није био на платном списку НСО.
Такође, у септембру је дошло до повећања броја запослених услед
постављења новог вршиоца дужности директора.
У Нишком симфонијском оркестру запослено је на неодређено време
извршилаца, а на одређено време један извршилац ( директор ).

50

Истичемо да Нишки симфонијски оркестар има тренутно 43 музичара и 8
радника у административно-рачуноводственој , техничкој служби и
нототеци.Ниједна кућа у култури како у Нишу тако и у Београду нема тако мали
број музичара - носиоца основне делатности и административног особља.
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Надамо се да ће се у 2014.години стећи услови за попуну нових радних места
да би Нишки симфонијски оркестар ефикасније и боље обављао своју
делатност а репертоарски програм био потпунији и квалитетнији.
Планирана сопствена средства за исплату плата, додатака и накнада
запослених у Нишком симфонијском оркестру износе 500.000,00 дин.
2.Рачун 411200 – Социјални доприноси на терет послодавца
Социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца обухватају три
врсте доприноса и то:
-

рачун 412100 – Допринос за ПИО ....................... 4.563.000,00
рачун 412200 – Допринос за здр.осигурање........ 2.550.000,00
рачун 412300 – Допринос за незапосленост ....... 310.000,00
---------------------------Укупно:
7.423.000,00

Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 7.423.000,00 дин. док је
износ од 90.000,00 дин. планиран за исплату из сопствених средстава.
3.Рачун 413000 – Накнада у натури
Ова врста накнаде обухвата исплате за превоз радника на посао и са посла
( маркица ) запосленима Нишког симфонијског оркестра која се обрачунава по
цени превозне карте за прву зону у градском превозу која тренутно износи
1.800,00 дин. Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од
1.295.000,00 дин.у складу са пројектованом стопом инфлације од 5,5%.
С обзиром да Нишки симфонијски оркестар има у сталном радном односу
раднике чије је место пребивалишта ван Ниша, конкретно два радника у Белој
Паланци и један у Лесковцу, износ од 1.800,00 дин. месечно није довољан за
покриће њихове накнаде за превоз која је у 2013.години за C зону износила
7.600,00 дин.
Неопходна средства за исплату накнада за превоз запослених чије је
пребивалиште ван Ниша износе 250.000,00 дин. и исплатићемо их из
сопствених средстава.
Неизмирене уговорене обавезе из 2012.год. и 2013.год. биће измирене
средствима планираним за потребе превоза запослених у 2014.години.
Ова врста накнада обухвата и исплату поклона деци запослених поводом
Новогодишњих празника.
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4.Рачун 414000 – Социјална давања запосленима
Социјална давања запосленима обухватају исплате накнада за време
одсуствовања са посла, отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу
запосленог и укупно износе 970.000,00 дин. Буџетом града Ниша опредељена
су средства у износу од 770.000,00 дин. док је износ од 200.000,00 дин.
планиран за исплату из сопствених средстава.
-

414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију

Висина отпремнине утврђена је у складу са Посебним колективним уговором
за запослене у установама културе у висини једне и по плате коју би запослени
остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина,с тим
што не може бити нижа од три просечне плате у Републици Србији, према
последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику.
Износ од 770.000,00 дин. планиран је за исплату отпремнине у случају одласка
радника у пензију.
Планирана сопствена средства износе 200.000,00 дин. и то за:
- 414314 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице
и пензионисаног лица.
Послодавац је обавезан, у складу са чл.119.став1.тачка 2) Закона о раду да
надокнади трошлкове погребних услуга у случају смрти запосленог или члана
уже породице запосленог.
Планирана средства на наведеној позицији за 2014.годину износе 150.000,00
дин.
- 414410 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
и друге помоћи запосленом
Ради помоћи у медицинском лечењу запосленим радницима Нишког
симфонијског оркестра и члановима њихових породица планирамо у
2014.години износ од 50.000,00 дин.
Неизмирена отпремнина из 2013.године износи 542.779,00 дин. и биће
измирена средствима планираним за ове намене у 2014.години.
5.Рачун 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи
- Рачун 416111 - Јубиларне награде
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У складу са Посебним колективним уговором за музичке установе запосленима
припада право на исплату јубиларне награде за 10, 20 и 30 година рада у
Установи.
У 2014.години то право је остварило 7 радника Нишког симфонијског оркестра.
На основу чл.27.став 1. тачка 3) Посебног колективног уговора за запослене у
установама културе исплата јубиларних награда у Нишком симфонијском
оркестру исплаћује се на следећи начин:
- за 10 година радног стажа 50 % просечне зараде,
- за 20 година радног стажа једна просечна зарада,
- за 30 година радног стажа једна и по просечна зарада од последње просечне
зараде исплаћене у Установи уколико је то повољније за запосленог.
Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 240.000,00 дин.
Неизмирене јубиларне награде из 2013.године износе 183.105,00 динара и биће
измирене средствима предвиђеним за ове намене у 2014.години.
Накнада за Божићне и Ускршње празнике није планирана у 2014.години.Ако
дође до промене законских прописа ова позиција биће накнадно активирана.
6.Рачун 421000 – Стални трошкови
Планирана средства буџета Града Ниша за 2014.годину на овом рачуну износе
1.900.000,00 дин.
У оквиру ове позиције извршена је прерасподела на следећи начин:
-421100-Трошкови платног промета...................................... 210.000,00
-421200-Енергетске услуге..................................................... 1.010.000,00
-421300-Комуналне услуге...................................................... 350.000,00
-421400-Услуге комуникација................................................. 120.000,00
-421500-Трошкови осигурања................................................. 80.000,00
-421600 -Закуп имовине и опреме........................................... 100.000,00
-421900- Остали трошкови...................................................... 30.000,00
Трошкови платног промета обухватају трошкове банкарских услуга за
посредовање у платном промету.Обрачун трошкова платног промета врши се
истовремено кад и наплата тих трошкова преко извода текућег рачуна.
Структуру енергетских услуга чине услуге за електричну енергију по фактури
добављача ЈП „ Југоисток “* Ниш као и услуге централног грејања по
испостављеним фактурама ЈП „Градска топлана“* Ниш.
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Комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације по
испостављеним фактурама ЈКП „Наиссус“* Ниш , услуге одвоза отпада од
стране ЈКП „Медијана“ Ниш и допринос за коришћење градског грађевинског
земљишта по решењу Дирекције за изградњу града Ниша и ЈКП „Обједињена
наплата“ Ниш.
Услуге комуникација односе се на телефонске услуге , услуге интернета,
услуге мобилног телефона, птт услуге.
Трошкови осигурања обухватају трошкове осигурања имовине и плаћају се на
основу примљених фактура * Дунав осигурања * Ниш.
Трошкови закупа обухватају услуге закупа сале Народног позоришта,
сале Клуба војске за потребе „Нимус“-а, летње позорнице у Тврђави.
Неизмирена уговорена обавеза услуга закупа сале из 2013.године за потребе
Нимус-а износи 30.000,00 дин. и биће измирена средствима из 2014.године
предвиђеним за потребе „Нимус“-а.
Планирана сопствена средства за горе наведене намене износе 360.000,00
дин.
Прерасподела сталних трошкова извршена је према расположивим
параметрима, на основу примљених рачуна добављача у претходној години
увећаних за износ пројектоване инфлације за 2014.годину. Неизмирене
уговорене обавезе из 2013.године које се односе на наведену позицију биће
измирене средствима предвиђеним за 2014.годину.
7.Рачун 422000 – Трошкови путовања
– Трошкови службених путовања у земљи
Нишки симфонијски оркестар у 2014.години планира концертну активност која
би обухватила гостовања оркестра у градовима Србије.
Гостовањем Нишког симфонијског оркестра у градовима Србије допринели би
едукацији публике а нарочито младих у слушању класичне оркестарске музике
а оркестру би омогућио излазак из сопствене средине и комуникацију са
разноврснијом публиком и успостављање сарадње са културним центрима
Србије.
Планирана средства за реализацију наведеног износе 180.000,00 дин.

9

Буџетом града Ниша средства су одређена у висини од 80.000,00 дин.
док су средства у износу од 100.000,00 дин. планирана за исплату из
сопствених средстава.
8.Рачун 423000 – Услуге по уговору
Укупна средства из буџета града Ниша неопходна за финансирање програмске
активности Нишког симфонијског оркестра и „НИМУС“ износе:
1.Рачун 423200 – Компјутерске услуге.................................
2.Рачун 423300 – Услуге образовања запослених..............
3.Рачун 423400 - Услуге информисања...............................
4.Рачун 423500 – Стручне услуге.........................................
5.Рачун 423600 - Услуге за домаћ. и угоститељ................
6.Рачун 423700 – Репрезентација........................................
7.Рачун 423900 – Остале опште услуге ..............................
Укупно:

30.000,00
10.000,00
570.000,00
200.000,00
140.000,00
100.000,00
450.000,00
------------------1.500.000,00

У оквиру наведене позиције извршена је следећа прерасподела:
Програм
1.Рачун 423200 – Компјутерске услуге.................. 30.000,00
2.Рачун 423300 – Услуге образовања запослених 10.000,00
3.Рачун 423400 - Услуге информисања................. 270.000,00
4.Рачун 423500 – Стручне услуге........................... 80.000,00
5.Рачун 423600 - Услуге за домаћ. и угоститељ... 80.000,00
6.Рачун 423700 – Репрезентација............................ 50.000,00
7.Рачун 423900 – Остале опште услуге ................. 180.000,00
Укупно:
700.000,00
•

„НИМУС“
+
+
+
+
+
+

300.000,00
120.000,00
60.000,00
50.000,00
270.000,00
800.000,00

Услуге информисања обухватају медијске услуге радија и телевизије,
о месту и времену одржавања концерата, објављивање тендера и
информативних огласа, итд.
Неизмирене уговорене обавезе из 2012.године износе 30.139,20 дин.
и измирићемо их из средстава планираних за 2014.годину.
Неизмирене уговорене обавезе из 2013.године настале за потребе
„Нимус“-а износе 36.764,74 дин. биће измирене средствима из
2014.године предвиђеним за реализацију „Нимус“- а.
Неизмирене уговорене обавезе настале у оквиру прославе Миланског
едикта износе 120.764,74 динара.
• Стручне услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује стручно
лице по основу уговора о делу и обухватају услуге штимовања клавира од
стране клавирштимера,услуге израде идејног решења плаката и програма,
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услуге одржавања Web сајта,услуге правног заступања пред домаћим
судовима, итд.
Наведене пренете обавезе из 2013.године настале за потребе Нимус-а
износе 50.000,00 дин. и биће измирене средствима предвиђеним за
потребе „Нимус“-а у 2014.години.
•

Услуге у угоститељству врше се на основу фактура угоститељских или
хотелских предузећа.

•

Репрезентација обухвата набавку робе која служи за репрезентацију
( кафе, сокова итд.).

• Остале опште услуге обухватају услуге фотокопирања нотног материјала
и књиговодствене документације , услуге дежурства на концертима, услуге
ангажовања преко омладинске задруге , услуге фотографисања и
друге сличне услуге.
Пренете уговорене обавезе из 2013.године износе 49.920,00 дин.и биће
измирене средствима из 2014.године предвиђеним за реализацију
„Нимус“-а.
Неизмирене уговорене обавезе настале у оквиру прославе Миланског
едикта износе 30.120,00 динара.
Пренете уговорене обавезе из 2013.године у оквиру рачуна 423000 – Услуге по
уговору настале за потребе спровођења програмске активности измирићемо
средствима планираним за 2014.годину.
Планирана средстава на рачуну 423000 – Услуге по уговору обухватају
средства из буџета града Ниша која износе 1.500.000,00 дин., од тога за
реализацију Програма рада Нишког симфонијског оркестра потребна средства
износе 700.000,00 дин. док ће се износ од 800.000,00 дин. употребити за
реализацију „Нимус“-а.
Планирана сопствена средства износе 295.000,00 дин.
9.Рачун 424000 – Специјализоване услуге
Специјализоване услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице
по основу уговора о ауторском хонорару.Обухваћене су накнаде по основу
уговора о ауторском хонорару за диригента, солисте и испомажуће музичаре
ангажоване Програмом рада као и накнаде за трошкове ноћења истих.
Рачун 424200 – Услуге у култури
Укупна средства из буџета града Ниша потребна за реализацију Програма
рада за 2014.годину износе 2.300.000,00 дин.
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Средства са наведене позиције користе се за исплату ауторских хонорара
диригената,солиста и испомажућих музичара који доприносе пуном саставу
оркестра на Премијерним концертима НСО као и трошкова ноћења и исхране
диригената,солиста и испомажућих музичара.
Наведена средства за реализацију Премијерних концерата Нишког
симфонијског оркестра биће расподељена по концертима Програмом рада за
2014.годину.
Неизмирене уговорене обавезе из 2013.године у износу од 1.362.554,00 динара
измирићемо из средстава предвиђених за реализацију Програма рада у
2014.години.
Рачун 424900 – Остале специјализоване услуге – Нимус
Средства са наведене позиције користе се за исплату ауторских хонорара
диригената, солиста, испомажућих музичара који доприносе пуном саставу
оркестра као и трошкова ноћења и исхране диригената, солиста и испомажућих
музичара на Нимус-у.
Нишки симфонијски оркестар учествује на „Нимус“-у са два концерта – на
отварању и затварању.
Пренете уговорене обавезе из 2013.године на наведеном рачуну
износе 1.519.198,00 динара.
Планирана средства на наведеној позицији износе 2.600.000,00 дин.
Нишки симфонијски оркестар у оквиру Програма рада за 2014.годину има
једну градску манифестацију - „Нимус“ за чију је реализацију из
средстава буџета града Ниша планирано 3.500.000,00 дин. по следећој
економској класификацији на четвртом нивоу и то:
Бр.
поз.

102
104

105

Конто

Опис

421000
600
423000
200
300
400
500
600
700
900
424000
200
900

Стални трошкови
Закуп имовине и опреме
Услуге по уговору
компјутерске услуге
Услуге образ. и усавршавања запосл.
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћ. и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге образовања,културе и спорта
Oстале специјал.услуге - Нимус
УКУПНО:

Прeмијерни
концерти

700.000
30.000
10.000
270.000
80.000
80.000
50.000
180.000
2.300.000
2.300.000
3.000.000

Нимус

100.000
100.000
800.000

300.000
120.000
60.000
50.000
270.000
2.600.000
2.600.000
3.500.000
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Укупне неизмирене обавезе из 2013.године за „Нимус“ износе 1.685.882,74
динара. Пренете уговорене обавезе из 2013.године измирићемо из средстава
предвиђених за реализацију „Нимуса“ у 2014.години.
Планирана средства биће реализована у периоду октобар - новембар 2014.год.
10.Рачун 425000 – Текуће поправке и одржавања
Расходи текућих поправки и одржавања подразумевају стално праћење
стања имовине и вршење поправки административне опреме,замена
дотрајалих делова,сервисирање уређаја,текуће поправке музичких
инструмената које се обавља једном годишње пре почетка концертне сезоне,
одржавање спољних и унутрашњих зидова зграде и сл.
Структура планираних средстава изгледа овако:
-Рачун 425100 – одржавање зграда......................... 230.000,00
-Рачун 425200 – одржавање опреме........................ 215.000,00
---------------------------Укупно:
445.000,00
У оквиру рачуна 425100 – Одржавање зграда планирамо кречење нототеке и
административних просторија. У оквиру истог рачуна обезбеђена су и средства
за непредвиђене кварове на електроинсталацијама, водоводу и канализацији,
преносу топлотне енергије итд.
У оквиру рачуна 425200 – Одржавање опреме планирана су средства
намењена одржавању административне опреме, тј. опреме која се користи у
књиговодству, правној служби, у канцеларији директора и нототеци.
Административна опрема односи се на рачунарску опрему, опрему за
комуникацију, биротехничку опрему, намештај и осталу административну
опрему.
У оквиру истог рачуна планирана су средства и за поправку и одржавање
музичких инструмената ( струнирање гудала, замена жица, итд. ).
Услуге поправке обављају се пре почетка концертне сезоне ( у III кварталу ) да
би нову сезону у септембру отпочели са инструментима одговарајућег
квалитета.
Неизмирене уговорене обавезе из 2013.године износе 37.728,00 динара и биће
измирене средствима планираним за ове намене у 2014.години.
Буџетом града Ниша планирана средства износе 380.000,00 дин. Нишки
симфонијски оркестар планира сопствена средства у износу од 65.000,00 дин.
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11.Рачун 426000 – Трошкови материјала
Ови трошкови односе се на куповину материјала за несметано обављање
административних послова: образаца, налога, фотокопир папира, итд. као и
трошкове претплате на стручне публикације и часописе.
Трошкови материјала обухватају:
1.Административни материјал.................................... 140.000,00
2.Материјал за образовање кадра............................. 97.000,00
3.Материјал за културу............................................... 470.000,00
4.Медицински и лабораторијски материјал..................10.000,00
5.Материјал за домаћинство...................................... 90.000,00
6.Материјал за посебне намене.................................. 45.000,00
-----------------------Укупно:
852.000,00
Ови трошкови односе се на куповину материјала за несметано обављање
административних послова: образаца,налога,фотокопир папира, итд. као и
трошкове претплате на стручне публикације и часописе.
У оквиру трошкова материјала најзначајнију ставку представља материјал за
културу у износу од 470.000,00 дин. јер је Нишки симфонијски оркестар
члановима оркестра дужан да обезбеди за сваку концертну сезону потрошни
материјал ( жице,струне, калафонијум за гудачке инструменте,трске, хилзне,
конац и остали материјал за дрвене гудачке инструменте и уља и масти за све
дувачке инструменте, мембране,палице,филц за удараљке ).
Буџетом града Ниша планирана су средства за трошкове материјала
у износу од 662.000,00 дин. док је износ од 190.000,00 дин. планиран за
исплату из сопствених средстава.
Неизмирене уговорене обавезе из 2013.године биће измирене из средстава
планираних за ове намене у 2014.години.
12.Рачун 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Средства у износу од 30.000,00 дин која су исказана на наведеном рачуну
планирана су за измирење пореза на имовину, судских такси, општинских такси.
13.Рачун 483000 – Новчане казне и пенали по решењу
Средства буџета града Ниша у износу од 186.000,00 дин која су исказана на
наведеном рачуну планирана су за измирење новчаних казни и пенала по
решењу судова уколико судска решења за неизмирене обавезе из 2013.године
по тужбама добављача постану извршна.
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Планирани приходи Нишког симфонијског оркестра у 2014.години износе:
Приходи од концерата……………...................................... 634.000,00
Приходи од закупа ……………........................................... 1.600.000,00
Приходи од донација………................................................ 700.000,00
---------------------------Укупно:
2.934.000,00
Остварени приходи Нишког симфонијског оркестра биће искоришћени за
реализовање програмске активности, покриће трошкова превоза радника на
посао и са посла, остале накнаде запосленима итд.
Средства за издатке за нефинансијску имовину ( зграде, грађевински објекти,
машине, опрема и нематеријална имовина ) планираће се и реализовати у
складу са усвојеним Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску
имовину за 2014.годину.
У случају измене планираних средстава буџета града Ниша горе наведени
Финансијски план биће усклађен са опредељеним средствима.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Милица Штрбо

