
 
 
 
 
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 11.12.2014. 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 2014. годину 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма 
рада Народног позоришта у Нишу за 2014. годину доставља се председнику Скупштине 
Града ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша одређују се  Небојша Стевановић, начелник Управе за културу и Иван Вуковић, 
директор Народног позоришта Ниш. 
 
 
 
Број: 1856-10/2014-03 
У Нишу, 11.12.2014. 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  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 2014. годину,  број 01-1694, које је донео Управни 
одбор Установе, на седници одржаној   03.11.2014. године. 
  
 II Измене и допуне Плана и програма рада Народног позоришта  у Нишу 
за 2014. годину, реализоваће  се  у  складу  са  финансијским планом ове установе 
за 2014. годину.   
  
 III Решење доставити Народном позоришту у Нишу, 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Управни одбор Народног позоришта у Нишу, на седници одржаној 

03.11.2014. године, донео је  Измене и допуне Плана и програма рада Народног 

позоришта  у Нишу за 2014. годину,  број 01-1694. 

Предложене Измене и допуне Плана и програма рада за 2014. годину 

односе се на Премијерни део Плана и програма рада Народног позоришта у Нишу 

и то: Планирана премијерна представа „МАСАКРАРИЈЕ“,  Ежена Јонеска замењује 

се премијерном представом „ШОФЕРИ“  Ласла Вегела, из разлога спречености 

ауторске екипе која је планирана да ради на овом пројекту.  

Предложене измене и Плана и програма рада за 2014. годину односе се 

само на избор премијерне представе. У финансијском смислу План и програм 

остаје исти и у складу је са средствима опредељеним Финансијским планом 

Народног позоришта Ниш за 2014. 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 2014. годину.   

                          

 
         

   НАЧЕЛНИК 
      

                                                                          
                                                                             Небојша Стевановић 

 
  
 

 
 



Дел.бр.01-1694      Датум, 03.11.2014.год. 

 

На основу члана 44 Закона о култури  („Сл.гласник РС“ бр.72/09), члана 23 

став 1 тачка 5 Статута, Управни одбор Народног позоришта  доноси 

  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА У НИШУ ЗА 2014. ГОДИНУ  

 

 

У делу I: ГОДИШЊИ РЕПЕРТОАРНИ ПЛАНОВИ  

ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ  

* у тачки 3: 

 БРИШЕ СЕ МАСАКРАРИЈЕ Ежен Јонеско, УПИСУЈЕ СЕ ШОФЕРИ – 

Ласло Вегел 

Ласло Вегел (Вéгел Лáсзлó), прозни и драмски писац, есејиста, критичар, 

рођен је у Србобрану 1941. године.  

По сопственом опредељењу он је и мађарски и српски писац. Пише на 

матерњем мађарском језику, а живи у Новом Саду, коме је суштински и посвећено 

његово књижевно дело.  

Познат је по бескомпромисном непристајању на припадност било којој 

партији, али о себи често говори као о припаднику две мањине – националне и 

духовне.  

Добитник је многобројних европских награда и признања. 

Драма ШОФЕРИ се на ироничан и духовит начин бави функционисањем 

тоталитарних система. Наиме, главни јунак све своје грешке и катастрофално стање 

ствари правда својом најбољом намером, која је до катастрофе и довела. То је 

драма о људима са „добрим намерама“ који стварају атмосферу баналности, 

неморала и зла, савршено се сналазећи у њој. О ситним каријеристима са устима 

препуним великих речи и универзалним оправдањем – они све чине са најбољим 

намерама, којима се ипак верује. Драма о путу до пакла, који је увек поплочан 

најбољим намерама. 

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

динара:  

 Из буџетских средстава: 1.800.000,00 динара 

 Из сопствених средстава:  400.000,00 динара 

 

 

 

 

      Председник Управног одбора 

 

      ___________________________ 

       Светлана Аврамовић 



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 Предложена измена Плана и програма рада за 2014. годину односи се на 

Премијерни део Плана и програма рада Народног позоришта у Нишу и то из 

следећих разлога: 

 

 Планирана премијерна представа МАСАКРАРИЈЕ Ежен Јонеско замењује 

се премијерном представом ШОФЕРИ  Ласла Вегела, из разлога спречености 

ауторске екипе која је планирана да ради на овом пројекту. Предложене измене и 

Плана и програма рада за 2014. годину односе се само на наслов премијерне 

представе. У финансијском смислу  План и програм остаје исти и у складу је са 

средствима опредељеним Финансијским планом Народног позоришта Ниш за 2014. 

годину.  

 

 У осталим деловима План и програм рада Народног позоришта у Нишу  за 

2014. годину остаје непромењен.  

        

 

       За Народно позориште Ниш 

       Иван Вуковић, директор 

 


