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 Ни ша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме,
израде и доста ве материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)
Градско веће Града Ниша, на седници од 07.04.2014. године, доноси

Р ЕШ ЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајањ у Извештаја о раду и пословањ у
Позоришта лутака Ниш за 2013. годину.
II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословањ у Позоришта
лутака Ниш 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 Небојша Стевановић, по овлашћењу начелник Управе за
култур у и Ивана Савић, директор Позори шта лутака Ниш.

Број: 483-5/2014-03
У Нишу, 07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋ Е ГРАДА НИША

ПРЕД СЕД АВАЈ УЋИ
ЗАМЕНИК ГРАД ОНАЧЕЛНИКА
Љубивоје Славковић, дипл. правник

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 ЕШ ЕЊЕ

I
УСВАЈ А СЕ Извештај о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за
2013. годину, број 310/14-03 од 27.2.2014. године, који је Одлуком број 317-1/1403 од 27.2.2014. године усвојио Управни одбор Установе.
II
Решење достави ти Позоришту лутака Ниш, Управи за културу и
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу,

СКУП ШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Об р азл о жење

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 др угих јавних служби чији је оснивач или већински власник
Град.
На основу члана 15 Одлуке о оснивању Позоришта лутака Ниш („Службени
лист Града Ниша“, број 2/2011-пречишћен текст), Управни одбор Установе, на
седници одржаној 27 .2.2014. године усвојио је Извештај о раду и пословању
Позоришта лутака Ниш за 2013. годин у, број 310/14-03 од 27.2.20 14. године.
Током 2013. године, ансамбл Позоришта лутака Ниш одиграо је 222
представе, учествовао је на 5 фестивала и освојио 4 награде. Представе
Позоришта лутака Ниш пратило је 28700 гледалаца. С обзиром на чињеницу да су
средства за реализацију Програма рада у 2013. години била веома скромна, ово
Позориште је уз велике напоре, разумевање сарадника и ангажовање сопствених
средстава, успело да реализује програмске активности. Учињени су помаци у
креативном смислу и одржан је висок уметнички ниво. Репертоар је обогаћен
представама које комуницирају са широким аудиторијумом. Позориште је током
године спроводило и хум анитарну мисију, отварајући врата за бројне хуманитарне
организације и децу угрожених категорија, како на матичној сцени, тако и ван ње.
Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Позоришта лутака Ниш
за 2013. годину сачињен у складу са законом и прописима Града, као и циљевима
садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за култур у предлаже доношење
Решења као у диспозитиву.

По овлашћењу-начелник
Управе за култур у

Небојша Стевановић

Наш број: 317-1/14-03
Датум: 27.02.2014.године
На основу чл.22 Статута Позоришта лутака Ниш, Управни одбор Позоришта лутака
Ниш је на седници одржаној дана 27.02.2014.године, донео сле дећу

О ДЛ У КУ
УСВАЈА се Извештај о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за
2013.годину, бр.310/14-03, од 27.02.2014.године, који је поднео директор
Позоришта лутака Ниш.
Извештај о раду и пословању Позоришта лутака Ниш за 2013.годину је
саставни део ове одлуке.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
- Управи за културу
- Управном одбору
- Архиви

Предсе дник
Управног одбора
Братислав Николић

Позориште лутака Ниш

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ
ЗА 2013. ГОДИНУ

Фебруар, 2014.

Позориште лутака Ниш
Број 310/14-03
Датум: 27.02.2014. године
На основу члана члана 19 Статута Позоришта лутака Ниш, директор Позоришта
подноси
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
ПРЕМИЈЕРНИ ПРО ГРАМ И РЕП ЕРТО АР
Пре мије рни програм

У складу са усвојеним Програмом рада Позоришта лутака Ниш за 2013. годину реализоване
су следеће премијерне представе:
1. „Пинокио“ у режији Зорана Лозанчића
Премијерно извођење 25.06.2013. године
Утрошена средства: 1.080.265,00 динара и то:
- 970.322,00 динара из буџета Града
- 109.943,00 динара сопствена средств а
2.“Улица тра-ла-ла“, у режији Емилије Мрдаковић
Премијерно извођење 20.11.2013.године
Утрошена средства: 802.643,97 динара и то:
- 64.717,42 динара из буџета Града
- 34.723,55 динара сопствена средств а
Напомена: Неизмирене обавезе за сараднике из буџета, пренете су у износу од 703.203,00
динара у 2014. годину.
3. “Новогодишњи времеплов“ у режији Даворина Динића и Срђана М иљковића
Премијерно извођење 21.12.2013. године
Утрошена сопствена средства: 182.158,13 динара.

Позориште је за период од 1. јануара до 31. децембра 2013.године, остварило приход од
5.656.156,00 динара:
-

Приход од продатих карата: 4.603.455,33 динара
Приход од закупа у државној својини: 903.223,00 динара
Текући доборвољни трансфери (донације): 50.000,00 динара
Остали приходи: 99.477,64 динара

Репризне представе:
На репертоару Позоришта су у периоду 1. јанура до 31. де цембра биле извођене следеће представе:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Косић Босић
Царев заточник
Три прасета
М ала принцеза
Чаробњак из Оза
Црвенкапа на зрну грашка
Радознало слонче
Ружно паче
Кнежеви снови

10. Оловка пише срцем
11. Патуљак носоња
12. Чувари природе чисте
13. Слике са изложбе
14. Силвестерово благ
15. Цар жабац
16. Лепотица и звер
17. Новогодишња авантура
18. Новогдишња заврзлама

Након премијерних извођења на репертоар су ушле и представе:
o Пинокио
o Улица тра-ла-ла
Репризне представ е игране су:
o За децу предшколских и школских установа Града Ниша
o У ху манитарне сврхе
o На фестив алима
o На гостовањима
o У склопу новогодишњег програма
Број одиграних представа: 222
Број гледалаца у 2013. години: 28700 (гледаоци: у сали Позоришта, на гостовањ има и на
фестив алима).

ФЕСТИВАЛИ

Позориште је наступило на 5 фестивала и освојило 4 награде.
Карактер фестив ала:
o Један ревијални и четири фестивала такмичарског карактера;
o Један национални и четири међународна фестивала (у земљи и иностранству) .
1. Седми интернационални дани луткарства, Измир, Турска, представа „Слике са
изложбе“, март 2013.године (ревијални фестивал)
2. Једанаести дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“, Београд,
представа „Лепотица и звер“, април 2013. године
o Награда за режију, Зоран Лозанчић за представу „Лепотица и звер“
o Награда за креацију лутака, Иванка Гетов а за представу „Лепотица и звер“
o Награда за анимацију лутака, ансамбл представе

3. Двадесети међународни фестивал позоришта за децу, Суботица, представа
„Слике са изложбе“, мај 2013. године
4. Четрдесет шести међународни фестивал казалишта лутака ПИФ, Загреб,
Хрватска, представа „Слике са изложбе“, септембар 2013. године
o Награда за сценографију (Свила Величкова)
5. Четрдесет четврти сусрети професионалних позоришта лутака Србије,
Крагујевац, представа „Улица тра-ла-ла“, новембар 2013.године
ГОСТОВАЊА
o Житорађа, април 2013, вртић „Наша радост“, са представом „Косић Босић“ – 2
извођења
o Нови Сад, мај 2013, са представом „Слике са изложбе“ - 2 извођења
o М ерошина, септембар 2013, са представом „Кнежеви снови“ – 1 извођење
o Житорађа, новембар 2013, ОШ „Топлички хероји“, са представом „Косић Босић“ – 1
извођење
За наведене фестивале и трошкове путовања у земљи и иностранству утрошена су средства у
износу од 1.098.377,67 динара и то:
- 531.580,00 динара из буџета Града
- 566.797,67 динара сопствена средств а
Гостовања других позоришта и позоришних трупа у позоришту лутака:
Позориште младих, Нови Сад, мај 2013.
У оквиру програма сарадње са осталим професионалним позориштима за децу, гостовао је
ансамбл Позоришта младих из Новог Сада са представом „Бајка о витезу без коња“ у режији
Јарослава Антоњука. Представа је изведена два пута.
Француска позоришна трупа „Le Lutin“, мај 2013.
У оквиру сарадње са Француским културним центром из Ниша, на сцени Позоришта лутака
у Нишу гостовала је француска позоришна трупа „Le Lutin“ са представом „Риба
Риболовац“. Ово је је пета година, како француски уметници гостују на нашој сцени.
Драмски студио Девете београдске гимназије “Михајло Петровић Алас“, новембар 2013.
У окивиру сарадње са Америчком амабасадом и Америчким кутком, на сцени Позоришта
лутака у Нишу гостовао је Драмски студио Девете београдске гимназ ије “Михајло Петровић
Алас“ са представом “Лет изнад кукавичјег гнезда“. Представа је приређена у част прославе
десетогодишњ ице постојања А меричког кутка у Београду.
ХУМАНИТАРНЕ АК ЦИЈЕ
У оквиру сталне сарадње коју имамо са већином удружења и невладиних организација, које
се баве децом са посебним потребама, чланови удружења са пратиоцима били су наша стална
публика на слободним представама које се играју четвртком и недељом.

Наиме, они су у континуитету добијали одређени број бесплатних улазница и пратили
заједно са осталом децом све наше представе, а за неке од њих организовали смо и
хуманитарне акције.
Посебну сарадњу смо имали са домом „Душко Радовић“, Дечијом установом „М ара“,
Специјалном основ ном школом 14.октобар, Центром за социјални рад, Дечијом клиником
КЦ Ниш, Домом Кулина, Сигурном кућом, Удружењем самохраних мајки, Удружењем
Рома „Понос“, Удружењем незапослених, Удружењем хранитеља, НУРОДР-ом (Национално
удружење родтеља деце оболелих од рака), Удружењем „М уња“ из Лесковца, Волонтерским
центром из Прокупља.
Сарадња са овим установама и удружењима огледала се у:
o Редовном одржавању представа током целе године или у простору самог Позоришта
лутака или у просторијама ових инстуитуција;
o Одржавању хуманитраних представа поводом новогодишњих представа;
o Одржавању тематских акција на иницијативу неких од ових институција:
- „Бајка је у нама“, промоција књиге „Цареве уши“, Дечја клиника, организатор
НУРДОР, фебруар 2013;
- Акција прикупљања хране угроженим Нишлијама у сарадњи са Унивезитетом
„М етрополитен“ ;
- Акција „ Испод дуге“ у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење
Ниш, Casa dei Bambini, асоцијацијом „Пријатељ и музике“ и уметницом Драганом
М олес;

- „Наша деца, наш понос“, поводом Дечје недеље, НВО Понос, ромска деца
октобар 2013.
САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Сарадња са институцијама на реализацији Програма за децу и других програма из
области културе
У 2013. години Позориште је развило, наставило и остварило сарадњу са већином културних
установа у Граду: Народним позориштем Ниш, Француским кутурним центром у Нишу,
Америчком амбасадом и Америчким кутком, Народном библиотеком - дечјим одељењем,
Уметничком школом у Нишу, предузећем Горица у Нишу, невладиним организацијама које
се баве децом, Школом моде и лепоте и др.
АКЦИЈЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
Православна Нова година, јануар 2013.
Обележена је извођењем две новогодишње представе „Новогодишња авантура“ и
„Новогодишња заврзлама“ и наградном игром „Новогодишњи бунар жеља“.
Школ ска слава „Свети Сава“, јануар 2013.
Обележена је и у Позоришту лутка, одржавањем свечане академије и у Светосавком дому
Епархије Нишке.

Светски дани љубави, фебруар, фебруар 2013.
Обележен је извођењем предсатве „Лепотица и звер“ и акцијом „Дан љубави“.
Светски дан позоришта за децу, март 2013.
Обележен је извођењем дипломске представе „Прича о Таталији“ младог глумца Немање
Бакића и читањемтекста Светске организацијеза п озориште и м ладе;
Светски дан позоришта, март 2013.
Обележен је извођењем представе „Слике са изложбе“, са којом се Позориште представило
на фестивалу у Турској истог месеца.
Долазак пролећа, март 2013.
Обележен је акцијом „Добродошло пролеће“, која је органозивана у сарадњи са
канцеларијом за М илански едикт и Удружењем младих уметника „М ладунис“;
Светски дан књиге и ауторских права, април 2013.
Позориште лутака је за победнике републичког конкурса „У славу цара Константина“
обезбедило пропуснице за све позоришне представе у 2013 години,. Глумци су се тог дана,
као ликови из познатих бајки и романа, представили и дружили са читаоцима Дечје
библиотеке. У акцији су учествовале и друге јавне личности града.
Ноћ музеја, мај 2013.
Позориште лутака је у оквиру ове манифестације извело бесплатну представу „Пут до
чаролије“ и приредило изложбу лутака и костима у свом фоајеу.
55-годишњица Позоришта лутака
Позориште лутака је у 2013. години прослав ило 55. рођендан. Јубилеј је обележаван током
целе године бројним акцијама и манифестацијама. У јуну је изв едена и премијера представе
„Пинокио“, а на сам дан оснивања, 23. јуна изведена је представа „Црвенкапа на зрну
грашка“, као најстарија представа са репертоара. Након представе одржан је рођендански
квиз и рођенданска забава, у којој су, осим глумаца Позоришта лутака учествовали и плесна
група „УСБ“, вокална група „Росини“ и песникиња Виолета Јовић.
Ноћ позоришта, новембар 2013,
Позориште лутака је учествовало у традиционалној манифестацији „Ноћ позоришта“, у
оквиру које је извело бесплатну представу „М ала принцеза“. Након извођења представе,
организовано је дружење и фотографисање са глумцима.
Ноћ књиге
Позориште лутака је учествовало у традиционалној манифестацији „Ноћ књиге“, у оквиру
које су се у књижари „Лагуна“ глумци Позоришта дружили са дечјом публиком,
препоручивали књиге и разговарали о представама са нашег репертоара.
У сарадњи са Ниш експресом, ТЦ Форум, Банкер радиом, издавачком кућом Лагуна,
организоване су акције:
o Повратак у школу, 1, ТЦ Форум, Банкер радио, септембар 2013.
o Сновибус Експресус, поводом Дечје недеље, Ниш експрес, октобар 2013.
o Ноћ вештица, ТЦ Форум, Банкер радио, перформанс „Бајковити ликови и њихови
трикови“, октобар 2013.
o Лечење уметности, Трг краља М илана, новембар 2013.

АКЦИЈЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
o „Први школски дан“, ОШ Учитељ Таса, спетембар 2013.
Поводом почетка нове школске године, глумци Позоришта лутака извели су
перформанс у школи „Учитељ Таса“.
o Промоција луткарства, ОШ Свети Сава, октобар 2013.
У циљу приближав ања драмског и луткарског стваралаштва, глумци Позоришта
лутака одржали су предавање ученицима школе „Свети Сава“.
o „Помозимо нашој деци“, ГО Палилула, ОШ Краљ Петар, март 2013.
Позориште лутака се придружило хуманитарној кампањи „Помозимо нашој деци“,
коју је орагнизовала ГО Палилула, у оквиру које се помоћ упутила болесној деци са
територије те општине. Кампањи су се одазвали и ученици ОШ „Краљ Петар I“, тако
што су у сали Позоришта лутака, извести представу „Oh la la college“.
ЈУБИЛАРНЕ ПРЕДСТАВЕ
У току 2013. године, Позориште лутака је обележило:
o 200. извођење представе „Три прасета“
o 50. извођење представе „Радознало слонче“
o 20 година представе „Оловка пише срцем“
СПОНЗОРИ
Као спонзори, поводом премијерних представа, наградних игара и и хуманитарних акција
Позориште лутака је сарађивало са: издавачком кућом „Лагуна“, компанијом “Offy Toy land“,
компанијом „Књаз М илош“, компанијом „Кока Кола“, предузећем „Винарија Статус“,
посластичаром „Липа“, предузећем „Оки-пром“, пекаром „Бранковић“, компанијом
„Нестле“.
РАДИОНИЦЕ
Академија лепих уметности, Београд, мај 2013.
У сарадњи са Академијом лепих уметности из Београда одржана је „М ајсторска радионица о
глуми“ за све заинтерсоване за позоришно стваралаштво. Предавачи су били Божидар
Ђуровић, директор Народног позоришта из Београда и М илена Поповић, са студијског
програма Сликарства, Дизајна и Менаџмента уметничке продукције и масовних медија
Академије лепих уметности.
САРАДЊА СА МЕДИЈИМА
Позориште је током године сарађивало са локалним, регионалним и националним
електронским медијима.
Поред уобичајеног прослеђивања информација и саопштењ а за штампу, повећан је број
гостовања у емисијама и „живим програмима“, у којима смо промовисали наше активности,
као и премијерне и репризне представе са нашег репертоара. Успостављена је и стална
сарадња са уредницима и водитељима јутарњих, поподневних и викенд програма локалних и
регионалних телевизија, који су најављивали актуелне представе и актив ности у Позоришту.

Позориште лутака је у у току 2013. године имало:
o Гостовања у телевизијским емисијама и директна укључења у телевизијске програме:
53 пута
o Објаве на интернет порталима телевиз ијских станица: 31 пут
o Најаве представа у емисји „Жвакалица“ Нишке телевизије: 30 емисија и 30 реприза
o Гостовања у радио програмима и директна укључења у радио програме: 52 пута
o Објаве на интернет порталима радио станица: 35 пута
o Објаве текстова у штампи: 33 пута
o Објаве текстова на интернет порталима: 124 пута
Позоришна слава
Дана 26.11.2013. године, обележена је позоришна слава Свети Јован Златоусти.
Издавање позоришне дворане
Позоришна дворана је уступана на коришћење по основу пословне сарадње, за хуманитарне
манифестације и по основу закупа укупно 27 пута:
Академија уметности Београд (1x), Амерички кутак (1x), Конференција слободних син диката Београд
(1x), АПС-АРТ центар за позоришна истраживања Ниш (1 x), ОШ Његош (1x) , ОШ Иво Андрић (1x),
Удружење „Балкан“ Ни ш (1x), Школа за основно и средње образовање „14. октобар“ (1x), Удружење
студената технике Европе – Ниш (1x), ОШ „Ратко Вукичевић“ (1x), ГО Палилу ла (1x), ГО Медијана
(2x), ОШ „Сретен Малденовић Мика“ (1 x), ПУ „Пчелица“ (1x), ОШ „Чегар“ (1x), Француски
културни центар Ниш (1x), Гран д продукција Београд (1x) , Удружење „Пироси“ Ниш (1x), Орифлејм
козметика (1x), ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот (1x), ОШ „Свети Сава“ (1x), СКЦ Ниш (1x),
Гимназија „Бора Станковић“ (1x), У дружење „Заједно за Србију“ Ниш (1x), Удружење Т опличана
Ниш (1x), Удружење „Рома“ Ниш (1x).

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАД Е И О ПРЕМЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године извршено је следеће одржавање зграде
и опреме:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

поправка рачунара
контрола ПП апарата и опреме за јавну безбедност
одржавање возила
одржавање електричних инсталација
одржавање водово да и канализације
одржавање клима комора и инсталације централног грејања
одржавање административне опреме
одржавање опреме за културу
одржавање намештаја
урамљивање пла ката
тестирање исправности цугова и покретних завеса и др.

За одржавање зграде и опреме утрошена су средства у износу од 543.507,19 динара и то:
- са буџетског рачуна 325.478,90 динара
- са сопственог рачуна 218.028,29 динара

ЗАПОСЛЕНИ
У 2013. години, запослено је:
На одређено време:
o 1 извршилац на пословима директора (радни однос заснован након престанка
функције претходног в.д. директора);
o 1 извршилац на пословима референта за јавне набавке;
o 1 извршилац на пословима глумице са ½ радног времена, који су послови остали
упражњени, повратком на рад запослене - глумице, којој је мировао радни однос због
вршења функције, која је пре мировања радног односа радила са пуним радним
временом, а по престанку мировања радног односа ради са ½ радног времена.
На неодређено време:
o 1 извршилац на
o 1 извршилац на
o 1 извршилац на
o 1 извршилац на

пословима
пословима
пословима
пословима

ноћног чувара
глумца
шефа маркетинга
вратара

Напомињемо да је заснивање радног односа на одређено и неодређено време у Позоришту
било неопходно за несметано функционисање делатности и да је вршено по сагласности
Градоначелника, која је дата по образложеним захтевима Позоришта, тако да је на дан
31.12.2013.године, Позориште у радном односу имало 50 запослених од тога:
o 46 на неодређено време (један запослени са ½ радног времена);
o 4 на одређено време (један запослени са ½ радног времена).
У току 2013. године, ангажовано је више лица на одређено време за замену запослених који
су били на боловању. По повратку запослених са боловања, ангажованим лицима је престао
радни однос.
АНГАЖОВАЊЕ ГЛУМАЦА ПО УГОВОРУ
За играње у представама било је ангажовано укупно 8 глумаца.
За ангажовање глумаца исплаћени су ауторски хонорари у износу од 1.589.365,00 динара и
то:
- 108.527,00 динара из буџета Града
- 930.837,00 динара из сопств ених средстава
Напомена: Неизмирене обавезе за исплату ангажованих глумаца из буџета Града у износу
од 550.001,00 динара пренете су у 2014. годину.

ЗАКЉУЧАК
С обзиром да су средства за Програм рада била веома скромна, Позориште је уз велике
напоре, разумевање сарадника и ангажовањем великог дела сопствених средстава, успело да
реализује програмске актив ности. Учињени су помаци у креативном смислу и одржан је
висок уметнички ниво. Репертоар је обогаћен представама које комуницирају са ширим
аудиторијумом.
Позориште је током године спроводило хуманитарну мисију, отварајући врата за бројне
хуманитарне организације и децу угрожених категорија, како на матичној сцени, тако и ван
матичне сцене.
Директор
мр Ивана Савић

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013.ГОДИНУ

Преглед прихода и расхода Позоришта лутака за 2013. годину
Приходи:
742151 - Приходи од продаје робе и услуга
742152 - Приход од зак.неп.у држ.својини
744151 – Тек.добр.трансф.од физ.прав лица
745151 - Остали прих. у корист нивоа општина
Укупни сопствени приходи
771111 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода
772111 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода
791111 - Приходи из буџета
УКУПНИ ПРИХОДИ

4.603.455,33
903.223,00
50.000,00
99.477,67
5.656.156,00
263.017,73
39.586,28
39.098.391,08
45.057.151,09

Расходи:
Поз.

96
97

98
99

100
101
102

103

104

Конто

411000
100
412000
100
200
300
413100
413100
414000
100
300
400
41500
100
41600
100
421000
100
200
300
400
500
900
422000
422100
422200
423000
100
200
300
400
500
600
700
900

Опис
Плате и додаци запослених
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за пенз. и инвалидско осигура.
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
- накнаде у натури
Социјална давања запосленима
- бол.преко 30 дана породиљско боловање
- отпремнине и помоћи
- помоћ у медиц. лечењу запосл. или члан. пор.
Накнаде за запослене
- превоз
Награде, бонуси, и остали пос.расходи
Награде, бонуси, и остали пос.расходи
Стални трошкови
- платни промет
- енергетске услуге
- комуналне услуге
- услуге комуникација
- трошкови осигурања
- радио и телевизијска претплата
Трошкови путовања
Трошкови службеног путовања у земљи
Трошкови службеног путовања у иностранст.
Услуге по уговору
- административне услуге
- компјутерске услуге
- услуге образ. и усаврш. запослених
- услуге информисања
- стручне услуге
- услуге за домаћинство и угоститељство
- репрезентација
- остале опште услуге

Средства из
буџета за 2013

29.055.251,00
29.055.251,00
5.195.367,00
3.192.683,00
1.785.002,00
217.682,00
0
0
0
0
0
0
0
0
105.480,00
105.480,00
2.197.395,64
172.438,52
1.786.767,20
57.553,02
128.168,15
52.468,75
0
531.580,00
81.745,00
449.835,00
1.192,873,00
0
0
0
48.000,00
1.112.822,00
0
0
32.051,00

Издаци из
сопствених
прихода
2013
1.321.503,00
1.321.503,00
236.433,00
145.294,00
81.232,00
9.907,00
10.710,00
10.710,00
630.502,01
302.604,01
327.898,00
0
0
0
10.216,00
10.216,00
336.675,87
104.269,72
0
13.915,00
157.971,15
54.170,00
6.350,00
566.797,67
219.388,00
347.409,67
2.402.654,74
0
24.000,00
32.000,00
89.646,60
1.032.084,00
19.850,00
77.389,84
1.127.684,30

Укупна
средства

30.376.754,00
30.376.754,00
5.431.800,00
3.337.977,00
1.866.234,00
227.589,00
10.710,00
10.710,00
630.502,01
302.604,01
327.898,00
0
0
0
115.696,,00
115.696,00
2.534.071,51
276.708,24
1.786.767,20
71.468,02
286.139,30
106.638,55
6.350,00
1.098.377,67
301.133,00
797.244,67
3.595.527,74
0
24.000,00
32.000,00
137.646,60
2.144.906,00
19.850,00
77.389.84
1.159.735,30

105

106

107

111
112

113
114

115

424000
200
300
425000
100
200
426000
100
300
400
800
900
481000
100
482000
100
200
300
483000
483100
511000
200
300
400
512000
100
200
400
600
800

Специјалзоване услуге
- услуге образовања и културе
- медицинске услуге
Текуће поправке и одржавања
- одржавање зграда
- одржавање опрема
Материјал
- административни материјал
- материјал за образовање кадра
- материјал за саобраћај
- материјал за домаћинство
- материјал за посeбне намене
Донације невладиним организацијама
- дотације непроф.орган.које пруж.пом.дом.
Порези, таксе, и казне
- остали порези
- обавезне таксе
- новчане казне
Новчане казне и пенали по решењима суд.
Новчане казне и пенали по решењима суд.
Зграде и грађ.објекти
- доградња објекта
- капитално одржавање зграде и објеката
- пројектно планирање
Машине и опрема
- опрема за саобраћај
- административна опрема
- опрема за очување животне средине
- опрема за културу
- опрема за јавну безбедност
УКУПНИ РАСХОДИ

0
0
0
325.478,90
259.320,00
66.158,90
360.767,59
49.448,00
17.375,00
55.000,00
25.695,00
213.249,59
0
0
0
0
0
0
134.197,95
134.197,95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.098.391,08

39.500,00
0
39.500,00
218.028,29
68.473,50
149.554,79
391.507,27
19.730,00
67.600,00
77.000,00
22.648,38
204.528,89
26.010,00
26.010,00
44.495,43
40.065,43
4.430,00
0
71.131,92
71.131,92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.306.165,20

39.500,00
0
39.500,00
543.507,19
327.793,50
215.713,69
752.274,86
69.178,00
84.975,00
132.000,00
48.343,38
417.778,48
26.010,00
26.010,00
44.495,43
40.065,43
4.430,00
0
205.329,87
205.329,87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.404.556,28

Разлика између прихода и расхода у 2013.години – ДЕФИЦИТ – 347.405,19 динара.

Образложење расхода:
411100 Бруто плате запослених ( 30.376.754,00 дин.)
Обрачун и исплата плата запосленима у Позоришту лутака врши се у складу са Уредбом о
брачуну и исплати плата запослених у јавним службама(„Сл.гл.РС“, бр.54/08), којом су утврђени
коефицијенти за послове у позоришту. У износ плате су садржана сва увећања у складу са Законом.
412000 Социјални доприноси на терет послодавца ( 5.431.800,00 дин.)
11% ПИО – 3.194.747,00 динара; 6.15% Здравство- 1.786.156,00 динара; 0.75% Незапосленост –
217.821,00 динара. Износи су одређени на основу закона и првог става овог образложења који се
односи на начин планирања бруто плата запослених.
413000 Накнада у натури ( 10.710,00 дин.)
Висина накнаде –маркице за превоз – одређена је у складу са одлуком оснивача (разлика за прву и
другу зону градског превоза).
414000 Социјална давања запосленима ( 630.502,01 дин.)
Исплата накнаде за време одсуствовања са посла- боловања преко 30 дана на терет Републичког
фонда за здрав. осигурање у износу од 185.827,00 динара, породиљско боловање на терет фонда у
износу од 116.777,01 динара и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице. У износу
од 327.898,00 динара.

416000 Награде, бонуси, и остали пословни расходи- јубиларне награде (115.696,00 дин.)
Исплаћене јубиларне награде по закону.
421100 Трошкови платног промета и банкарске услуге ( 276.708,24 дин.) .
421200 Енергетске услуге ( 1.786.767,20 дин.)
Овај износ обухвата трошкове електричне енергије и трошкове централног грејања.
421300 Комуналне услуге ( 71.468,02 дин.)
Износ обухвата трошкове потрошње воде, дератизације, дезинсекције и дезинфекције и еко
накнада.
421400 Услуге комуникације ( 286.139,30 дин.)
Ови трошкови односе се на трошкове телефона за три броја, интернет услуга, мобилних телефона
и поштанских трошкова.
421500 Трошкови осигурања ( 106.638,55 дин.)
Ови трошкови се односе на осигурање имовине, опреме, осигурања возила, публике и запослених.
421900 Радио и телевизијска претплата ( 6.350,00 дин.)
422100 Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству ( 1.098.377,67 дин.)
Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству,односе се на пословна путовања везана за
реализацију Плана и програма рада Позоришта лутака за 2013.године.
423200 Компјутерске услуге( 24.000,00 дин.)
Реинсталација програма за рачуноводство.
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених (32.000,00 дин.)
Исплаћене су чланарине „УНИМЕ И АСИТЕЈА“ у износу од 27.000,00 динара и котизација за
семинар референта за јавну безбедност 5.000,00 динара.
423400 Услуге информисања ( 137.646,60 дин.)
Односе се на услуге штампања рекламно пропагандног материјала за премијерне представе и др.
423500 Стручне услуге ( 2.144.906,00 дин.)
Обухватају ауторске хонораре за сараднике на премијерним пројектима, као и ангажовање глумаца
по уговору о ауторском хонорару у износу од 2.105.906,00 динара и правно заступање пред домаћим
судовима у износу од 39.000,00 динара и.тд.
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство ( 19.850,00 дин.)
Обухвата трошкове угоститељских услуга за сараднике и тд.

423700 Репрезентација ( 77.389,84 дин.)
Обухвата набавку кафе, пића, сокова и др. за коктеле поводом премијерних представа, за седнице
Управног одбора, позоришне славе, конференције за штампу,и др, као и поклоне за децу за Нову
годину.
423900 Остале опште услуге (1.159.735,30 дин.)
Ови трошкови обухватају услуге фотокопирања, извршене услуге по уговорима и др.
424300 Медецинске услуге (39.500,00 дин.)
Обухвата здравствене прегледе радника прописане законом.
425100 Текуће поправке и одржавање зграде (327.793,19 дин.)
Односи се на зидарске, молерске, столарске радове, водоводно- канализационе радове, централно
грејање, електричну и комуналну инсталацију, остале услуге и материјал за текуће поправке и
одржавање зграде и др.
425200 Текуће поправке и одржавање опреме ( 215.713,69 дин.)
У текуће поправке и одржавање опреме спадају поправке и одржавање опреме за саобраћај,
административне опреме, опреме за културу и јавну безбедност и др.
426100 Административни материјал (69.178,00 дин.)
Набавка потребног канцеларијског материјала, цвећа (за премијере и смртне случајеве).
426300 Материјал за образовање кадра (84.975,00 дин)
Набавка стручне литературе за образовање кадра.
426400 материјал за саобраћај (132.000,00 дин)
Набавка горива и уља за службена возила.
426800 Материјал за домаћинство (48.343,38 дин.)
Набавка материјала за одржавање хигјене.
426900 Материјал за посебне намене ( 417.778,48 дин.)
Материјал за посебне намене обухвата потрошни материјал за припрему премијерних и обнову
представа, ( текстил, даске, сунђере, обућу, конце, шминку за глумце, фарбе и др.) ситан инвентар и
др.
481000 Донације осталим непрофитним организацијама (26.010,00 дин.)
Уплаћена су средства на име дечије недеље.
482000 Порези, таксе и казне ( 44.495,43 дин.)
Плаћене су разне таксе, таксе за регистрацију возила и ПДВ за закуп.

483000 Новчане казне и пенали по решењима судова ( 205.329,87 дин.)
За плаћање пореза и такси по судским споровима, тужбама запослених и др.

До дефицита у износу од 347.405,19 динара дошло је због тога што је стање на рачуну у 2013.години
било 318.624,84 динара. Наведена средства су утрошена у 2013.години што је повећало расходе. Код
отписа потраживања из ранијег периода, порез и ПДВ који нису уплаћени од стране купаца
прокњижени су као трошак.
Изменом финансијског плана Позоришта лутака Ниш за 2013.годину од 16.09.2013.године, планирана
средства од буџета Града износе 48.363.000,00 динара и сопствена у износу од 4.900.000,00
динара.што укупно износи 53.263.000,00 динара. У 2013.години уплаћена средства од буџета износе
39.098.391,08 динара што је извршење буџета у 2013.години 80,84%. Сопствена средства остварена у
2013.години у износу од 5.656.156,00 динара што је извршење 115,43%.
Напомињемо да велики број захтева који је упућен буџету није измирен у 2013.години већ је
укалкулисан за 2014.годину. А поједини рачуни су због хитности и природе посла који су планирани
финансијским планом из средстава буџета, морали бити исплаћени са сопственог рачуна.

Шеф рачуноводства
Анђелковић Драгана

