На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању
Народног позоришта Ниш за 2010. годину
II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног
позоришта Ниш за 2010. 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 Биљана Вујовић, директор Народног позоришта у Нишу и
Бранислава Момчиловић, заменик председника Управног одбора Народног
позоришта у Нишу.
Број: 210-22/2011-03
Датум: 02.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 37 Статута Града Ниша, ("Службени лист Града Ниша",
број 88/08),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _________ 2011. године,
донела је

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Народног позоришта
Ниш за 2010. годину, број 01-298 од 11.02.2011. године, који је усвојен
Одлуком Управног одбора Установе, брoj 01-315/2, на седници одржаној
14.02.2011. године.
II
Решење доставити: Народном позоришту Ниш, 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

Образложење

На основу члана 15 Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу
(„Службени лист Града Ниша“, број 2/2011-пречишћен текст), Управни одбор
Установе је на седници одржаној 14.02.2011. године усвојио Извештај о раду и
пословању Народног позоришта у Нишу за 2010. годину број 01-298 од
11.02.2011. године и у складу са чланом 8 поменуте Одлуке, доставио га
Оснивачу.
Пословање Установе у 2010. години одвијало се према програму рада за
2010. годину. Изведене су премијере: „Виолиниста на крову", "Ћелија", "Драга
Јелена Сергејевна", "Исидора" и „Еуфемизам“ а на репертоару је било још 11
представа из ранијих година. Како су током године у згради Народног
позоришта извођени радови на реконструкцији оркестарске рупе и сценске
расвете позориште је своје представе играло у згради Позоришта лутака као и
на гостовањима у другим градовима у нашој земљи и иностранству.
Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Народног позоришта
Ниш за 2010. годину сачињен у складу са важећим законским прописима,
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе и пратећом нормативом,
Управа за образовање, културу, омладину и спорт
предлаже доношење
Решења као у диспозитиву.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт
НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

На основу члана 18 Статута Народног позоришта у Нишу, директор Народног
позоришта у Нишу подноси
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У НИШУ
ЗА 2010. ГОДИНИ
Увод
Ова година је била изузетно плодотворна и успешна у Народном позоришту Ниш
упркос бројним проблемима, економској кризи и кадровским променама унутар куће који су
се превазилазили сопственим напорима уз свесрдну помоћ оснивача. Позориште је због
реконструкције позоришне сцене, односно реконструкције оркестарског простора ради
прилагођавања извођењу оперских представа, извођења радова на инсталацији сценске
расвете и набавке и инсталације опреме за напајање сценске расвете и клима коморе, радило
у отежаним условима, припремало премијеру и изводило репризне представе на сцени
Позоришта лутака Ниш и другим сценама Србије.
Премијере
У 2010. години изведено је пет премијера и то:
1. ВИОЛИНИСТА НА КРОВУ, Стејна, Бока и Харника у режији Десимира Станојевића
(обележавање 40 година рада Десимира Станојевића). Представа је премијерно изведена
11.марта 2010.године на Дан позоришта
2. ЋЕЛИЈА, Тамаре Барачков у режији Александре Павловић. Премијера изведена 24. марта
2010.године у сарадњи са Министарством културе Републике Србије.
3. ДРАГА ЈЕЛЕНА СЕРГЕЈЕВНА, Људмиле Разумовске, ментор Ирфан Менсур.
Премијера изведена 16. априла 2010.године.
4. ИСИДОРА, Мартина Шермана у режији Ирфана Менсура. Премијера изведена 10.маја
2010.године
5. ЕУФЕМИЗАМ, у режији Оливере Ђорђевић.Премијера је изведена 16.октобра у сали
Позоришта лутака због реконструкције сцене.
Репризне представе
Поред премијера реализованих 2010. године на репертоару позоришта биле су и
представе чије су премијере биле у претходним годинама и то:
- Дундо Мароје
- Ручни рад
- Дејство гама зрака на сабласне невене
- Едмунд Кин
- Иза кулиса
- Швабица
- Одабрани и уништени
- Не очајавајте никад
- Дом Бернанде Албе
- Бура
- Госпођа министарка

Техничка опремљеност
Током године, паралелно са припремама представа, играњима и гостовањима, нису
били запостављени ни остали послови у Позоришту:
- завршетак I фазе Пројекта реконструкције водоводне и канализационе мреже
- израда Главног пројекта реконструкције и адаптације позоришне сале и оркестарске
рупе
- извођење радова на адаптацији оркестарског простора и прилагођавање постојећег за
извођење оперских представа
- извођење радова на санацији сценске расвете ( повезивање нових димерских ормара и
остале опреме за сценску расвету )
- радови на уградњи опреме за напајање
- стварање услова за пуштање у рад клима коморе
- текуће одржавање зграде: (- кречење и уређење канцеларија маркетинга, - кречење и
опремање просторије благајне, - кречење и сређивање магацина мушке и женске
гардероба, замена стакала на прозорским окнима, - санирање постојећих и
постављање нових олука на згради Позоришта, - санирање запушеног одводног
сливника са терасе Позоришта - редовно чишћење подрумских и таванских
просторија у Позоришту, магацина у Тврђави и столарске радионице и избацивање
шута, и др.)
Машине и опрема
У 2010. година набављена је опрема и то:
- машина за кројачку радионицу – ендлерица
- машина за кројачку радионицу – равноштепајућа
- усисвач
- радне столице – 5 комада
- клима уређаји – 2 комада
- моторно возило „ Фолцваген - Кеди“ – поклон Управе царине
- компјутер
- бежични микрофони – 3 комада
- пројекционо платно
Фестивали и гостовања
Фестивали
1. „Дани комедије“ у Јагодини – фестивал такмичарског карактера
- „Госпођа министарка“, Б. Нушића у режији Душана Јовановића
- добили смо две награде: - после 27 година Статуета „Ћуран“ додељена је Сањи
Крстовић (за једну од 3 најбоља глумачка остварења)
- За најбољу епизодну улогу „Никола Милић“ награду је добио Александар
Маринковић
2. „Нушићеви дани“ у Смедереву – фестивал такмичарског карактера
- „Госпођа министарка“,
- за глумицу вечери проглашена је глумица Сања Крстовић
3.
46. Сусрети професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ у Шапцу фестивал такмичарског карактера
- „Госпођа министарка“, Б. Нушића у режији Душана Јовановића
- Сања Крстовић добила је награду – једна од четири равноправне глумачке награде
4. „Јоаким фест“ у Крагујевцу-фестивал такмичарског карактера
- „Госпођа министарка“,

- Сања Крстовић добила је награду – једна од четири равноправне глумачке награде
5. Фестивал „Дани Миливоја Живановића“ у Пожаревцу играли смо у част награђених са
представом „Госпођа Министарка“
6. Фестивал „Стеријино позорје младих“ у Новом Саду учествовали смо са представом
„Драга Јелена Сергејевна“ – ревијални фестивал
7. У оквиру ревијалног дела Фестивала „Јоаким Вујић“ у Шапцу учествовали смо и са
представом „Драга Јелена Сергејевна“
8. Балкан Театар Фест- Димитровград- Драга Јелена Сергејевна -ревијални фестивал
9. Дезире-Суботица-Еуфемизам- ревијални фестивал
Гостовања
Гостовања Позоришта у земљи:
1. Са представом Госпођа Министарка гостовали смо у:
‐ Костолцу
‐ Сомбору – на Позоришном маратону
‐ Књажевцу
2. Са представом Драга Јелена Сергејевна гостовали смо у Алексинцу.
Гостовања Позоришта у иностранству:
МАЂАРСКА
Представа „Бура“ Виљема Шекспира у режији Андраша Урбана била је једини српски
позоришни представник у Печују, који је проглашен европском престоницом културе у
2010. години.
ЦРНА ГОРА
Госпођа министарка – Медитерански фестивал „Пургаторије“ –Тиват
Госпођа министарка - фестивал Барски љетопис-Бар
Бура – Медитерански фестивал „Пургаторије“ –Тиват
Бура- фестивал Барски љетопис-Бар
АЛБАНИЈА
Ручни рад- Фестивал „Скампа 2010“ Елбасан
АУСТРИЈА
Госпођа министарка- Акзент театар, Беч
На сцени Народног позоришта одигране су укупно 84 представе, 68 у извођењу нашег
Позоришта, и 16 гостујућих извођења

На сцени Народног позоришта гостовали су:
‐ „Певај брате“ - Београд (3 представе)
‐ „Пројекција“ - Народно позориште из Сомбора
‐ „Јасмин на странпутици“- Београд
‐ „Све за тебе љубави“ – Београд
‐ „4 сата“- позориште Тимочке крајине „Зоран Радмиловић“ из Зајечара
Из иностранства
‐ „Плакар“ – Француска
‐ „Џипси џез“ –Француска
‐ „Дервиш и смрт“ Измит – Турска

‐ „Варики“ - Јапан
‐ „Турбо фолк“ – позориште „Иван Зајц“ Ријека - Хрватска
‐ „Госпођа Министарка“ – позориште из Копра и Нове Горице - Словенија
На сцени Народног позоришта одигране су укупно 84 представе, 68 у извођењу нашег
Позоришта, и 16 гостујућих извођења

Укупан број гледалаца у периоду од 01.01.2010. до 31.12.2010. је 18.720
Према прошлогодишњем плану, а у вези организоване продаје остварили смо чвршћу
мрежу сарадника на факултетима и предузећима.
Продавали смо представе поводом јубилеја: (Дана општине Медијана, Завода за
заштиту здравље..)
Свим јавним предузећима понуђени су уговори о годишњем откупу улазница.
Довођењем квалитетних представа остварили смо додатну зараду ( Певај брате,
Јасмин на странпутици, Све за тебе љубави, Пројекција, 4 сата...)
Пријатељи Позиришта
Градске општине: Медијана, Пантелеј и Палилула
Хотели: „My place“ и „Александар“,
Предузећа: „Адвер сити“, „Орион комуникације“, Винарија „Статус“, Винарија Мачков
подрум, и још двадесетак мањих спонзорстава
Маркетинг и промоција
Нови визуелни индетитет позоришта
Посебна пажња је посвећена изради новог дизајна за штампани материјал, видео
продукцију и сва средства нове технологије која се користе у циљу промоције и афирмације
позоришта, репертоара и премијерних представа. Фонт, боја, слоган... Постављен и
промовисан нови сајт Народног позоришта. Настављене су промотивне акције „У сусрет
публици“ на различитим фреквентним пунктовима у граду и тржним центрима „Темпо“ и
„Меркатор“.
Поводом премијера, дана Позоришта и гостујућих представа вођене су рекламне
кампање и то путем билборда, сити лајтова, плаката и банера на фасади позоришта.
За сваку представу урађена је аудио и видео реклама која је емитована на локалним
ТВ станицама: „Коперникус“ и „Зона“ и радио станицама: „Банкер“, „Балтазар“, „Глас“ и
„Бум“, као и редовна гостовања на локалним ТВ станицама ТВ5, НТВ, Belle amie, ТВ Зона
итд.
Организована је и друга по реду уметничка колонија у Сићеву „Уметност је живот
– живот је уметност“, поводом краја сезоне. На колонији учествовало је 18 академских
сликара чије су слике приказане на изложби у фоајеу Народног позоришта.
Народно позориште је доделило награду Радмила Савићевић глумици Мири Бањац
на овогодишњем фестивалу глумачких остварења - Филмски сусрети.
Поводом почетка нове позоришне сезоне организована је и промотивна кампања
СПРЕМНИ, ПОЗОРиште, САД, а за крај године такође је организована и новогодишња
кампања.
Осавремењена је и досадашња концепција уређивања рекламних излога.
Такође је организована и едукативна радионица пантомиме и сценског покрета
Ђенђи Биро, у сарадњи са Француским културним центром.
База података публике и информисање

Направљена је база података са подацима сталне позоришне публике а у циљу боље
комукације са публиком.
Осмишљена је анкета која је дистрибуирана током читаве године пред сваку
представу.
Анкета је дељена публици која је гласала за најбољег глумца/глумицу вечери, а уједно
су на тај начин прикупљани и подаци, потребни за слање информација путем смс сервиса и
меилинг листа.
Односи са јавношћу
Наше позориште је у овој години имало изузетну сарадњу са локалним, регионалним
и националним штампаним и електронским медијима: НТВ, ТВ5, ТВ Зона, ТВ Коперникус,
РТВ Белле амие, РТС (дописништво у Нишу) и РТС редакција у Београду, Први програм
Радио Београда, ТВБ92 (емисија „Дизање“), ТВ Пинк, ТВ Студио Б, НИН, Данас, Народне
Новине, Вечерње новости, Блиц, Политика, Медија центар у Нишу, агенције Инфобиро,
Тањуг, Бета... посебно са Жиком Николићем и емисијом Жикина Шареница. Они су нам
омогућили довољно простора за гостовања у емисијама „уживо“, били редовни посетилици
наших Конференција за штампу, снимали посебне прилоге и најаве, пратили све наше
активности, на чему се доследно и упорно радило. Трудили смо се да будемо присутни и да
наша публика буде информисана.
Организоване су Конференције за штампу поводом сваког новог пројекта.
У реализацији неких од представа и пројеката сарађивали смо веома успешно са
Француским културним центром у Нишу, Почасним Конзулатом Мађарске у Нишу,
Протектом и Одбором за грађанску иницијативу...
Остварен је и план унапређења и ширења броја позоришних критичара са којима је
наше позориште сарађивало током године. Однос са њима је посебно негован,
континуираном комуникацијом, сталним слањем информација и промо материјала,
обезбеђивањем долазака из Београда и Новог Сада на премијерне представе.
Акције анимације публике
Од планираних програма за анимацију и стварању нове публике, реализоване су ове
активности:
-

-

Сталне промотивне продаје и дистрибуција материјала под називом „У сусрет
публици“ на различитим фреквентим пунктовима у граду. Тако су организоване
акције са музиком, костимираним волонтерима на следећим локацијама: Тржни
центар „Темпо“, Тржни центар „Меркатор“, пешачка зона у Обреновићевој улици,
парк Свети Саве, парк у Тврђави, плато испред Народног позоришта...
Промоцијом производа наших спонзора, награђивали смо нашу публику – поклонима
пажње.
Наставак сарадња са Уметничком и Музичком школом.

Маркетиншке кампање
Маркетиншке кампање су посебно развијене и унапређене захваљујући успешној
сарадњи са Агенцијом Адвер сити и коришћењем нових форми рекламирања.
Поводом премијера, значајних датума и других рекламних кампања којим се
промовише Позориште и представе, као што је била и наградна игра са билбордом,
коришћени су билборди на различитим локацијама у граду, сити лајтови у пешачкој зони, на
аутобуским станицама, велики плакати у излозима испред позоришта, банери великх
димензија на фасади Позоришта...
Конкурси и пројекти

Министарство културе у оквиру пројекта „Србија у Србији“ финансирало је пројекат
„Ћелија“, чија је премијера изведена у марту 2010. године.
У оквиру међудржавне културне сарадње Министарства културе Републике Словеније
и Србије били смо домаћини позориштима из Копра и Нове Горице, у априлу месецу.
Конкурисали смо пред Министарством културе пројектом „ГЛУМ БАЛ ФЕСТИВАЛ“.
Резултаи конкурса треба да буду објављени у марту месецу 2011. године
За Народно позориште у Нишу
Биљана Вујовић, директор

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ јануар – децембар 2010.
У 2010. год. Народно позориште Ниш остварило је следеће приходе и расходе
УКУПНИ ПРИХОДИ
−

Наплаћени приходи од представа на благајни

2.844.260.00

Овај приход представља приход који је наплаћен искључиво на благајни Позоришта.
− Наплаћени приходи од представа – преко рачуна
4.172.286.69
Осим продаје на благајни приход остварујемо и организованом продајом преко жиро рачуна.
Наплаћени приходи од издавања посл. простора
2.098.100.00

−
−

Донације

−

Наплата штете од „Дунава“ и др.

−

Приходи од фонда здравства за рефундацију

−

боловања преко 30 дана и породиљског бол.

−

Приходи из буџета Града

Приходи од продаје приколице
Свега:

199.824.00
164.194.69
1.299.797.64
87.927.107.60
30.000.00
98.735.570.62

УКУПНИ РАСХОДИ
−

Плате основу цене рада

51.845.364,68

Овај износ обухвата исплаћене зараде запослених које су резултат коефицијената и цене рада
увећане за 0,4 по коефицијенту за сваку годину навршеног стажа, накнаде зарада за боловања до 30
дана и боловања по основу повреда на раду, као и додатке на зараду за ноћни рад и рад на државни
празник по Закону.
− Доприноси на зараде
9.286.389.00

Доприноси на зараде обухватају доприносе на терет послодавца у износу од 17,9% на бруто зараду
запослених као и део на прописану основицу за аконтацију децембра исплаћеној у децембру месецу
2010. год.
− Обавезе за стамбени простор запослених
512.576.00
Ови трошкови односе се на плаћање закупнине за запослене који немају решено стамбено питање и
на доприносе и порезе сразмерно исплаћеном износу.
− Боловања и породиљска боловања
1.393.840.42
Ово је износ исплаћених боловања која се рефундирају из средстава републичког фонда за
здравствену заштиту.
− Накнаде за превоз на посао и с посла
785.850.61
−

Отпремнине код одласка у пензију по социјалном програму

11.668.622.00

−

Трошкови платног промета

459.728.38

−

Трошкови електричне енергије

168.082.17

−

Трошкови централног грејања

−

Трошкови водовода и канализације

−

Трошкови извоза смећа

−

Допринос за коришћење градског земљишта

164.503.84

−

Трошкови телефона

694.002.43

−

Интернет услуге

17.994.43

−

Поштански трошкови

28.011.72

−

Трошкови осигурања имовине

−

Трошкови осигурања возила

−

Трошкови осигурања лица

−

Закуп опреме

2.024.465.90
362.813.42
64.843.20

420.902.88
26.838.00
99.399.05
520.000.00

У 2010. је рађена реконструкција електро опреме која је дотрајала и није више у функцији. Постојећи
димери су прегорели па смо били принуђени да изнајмљујемо потребне димере како бисмо могли да
изводимо представе.
− Трошкови исхране на сл. путу
567.410.62
Током 2010. године Народно позориште је имало много гостовања и учествовало на многим
фестивалима у земљи о чему сведоче и бројне награде које смо освојили. Управо учешће на тим
фестивалима је резултат .
− Трошкови превоза на сл. путу
292.450.00
Ова ставка је наставак објашњења предходне. Наиме, пошто немамо свој аутобус ми смо принуђени
да користимо аутобусе разних превозника како бисмо превезли ансамбл до места извођења представе.
− Трошкови смештаја на службеном путу
16.855.80
Пошто Позориште не поседују возни парк. Камион који поседујемо се сигурно не може назвати
возним парком јер троши више делова него гориво, а немамо ни свој аутобус ни путничко возило, те
смо принуђени да користимо аутобусе разних превозника како бисмо превезли ансамбл до места
извођења представе. Кеди који смо захваљујући Управи царине ове године добили у много чему нам
помаже али само код путовања са мањим бројем учесника као додатно возило уз коришћење
изнајмљеног мини буса.
−

Трошкови такси превоза

37.779.00

−

Накнада за употребу сопств. возила у служ.сврхе

389.541.00

С обзиром на то да Народно позориште нема сопствено возило, приликом путовања директора која су
неопходна за уговарање послова око реализације плана и програма рада, договора са сарадницима и
присуствовање састанцима са директорима других позоришта коришћено је сопствено возило.
− Трошк. дневница за сл. пут у иностранство
924.766.02
У току 2010. године Народно позориште је путовало више пута у иностранство. Овај износ обухвата
дневнице ансамбла представа које су извођене на гостовањима.
− Трошк. превоза на сл. путу у иностранство
502.618.29
За ову ставку важи исто објашњење као и код трошкова путовања у земљи.
− Трошкови образовања и усавршавања запослених
74.050.00
По налогу инспекције заштите здравља на раду били смо у обавези да пошаљемо раднике на
оспособљавање и полагање стручног испита из те области што смо и учинили.
− Услуге штампања и фотокопирања
376.538.96
−

Услуге рекламирања

2.655.00

−

Трошкови објављивања огласа

13.400.00

−

Трошкови стручних услуга

−

Репрезентација -угоститељске услуге,

129.816.00
533.216.04

У овај износ садржани су трошкови организовања коктела поводом премијера и гостовања других
позоришта, гостовање селектора за фестивале и других гостију који су од значаја за рад наше куће.
− Репрезентација – храна , пиће и поклони
149.046.85
Овај износ садржи рачуне за куповину пића и хране која се користи приликом организовања
конференција за штампу, позоришне славе, организовање излета са уметницима из других области
стварања који су уско повезани са радом Позоришта, куповина поклона приликом гостовања нашег
Позоришта, одласка у службене посете, присуствовања премијерама у другим позориштима.
− Остале опште услуге
2.455.387.32
−

Трошкови гостовања других позоришта

−

Трошкови путарина

−

Трошкови на име ауторских хонорара

934.017.47
68.170.00
3.136.709.00

Ауторски хонорари су исплаћени на основу уговора који су закључени са сарадницима а приликом
реализације плана и програма рада за 2010. год.
− Текуће поправке и одржавање зграде
339.669.44
−

Текуће поправке и одржавање оптрме

269.935.76

−

Трошкови канцеларијског материјала

148.411.00

−

Трошкови куповине цвећа

−

Tрошкови стручне литературе

141.823.00

−

Утрошено гориво за камион

235.026.73

−

Трошкови материјала за поправку превозних сред.

126.449.12

81.166.90

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

Утрошен материјал за опремање представа

−

Утрошен материјал за чишћење

−

Материјал за посебне намене – ситан инвентар

−

Амортизација на терет трошкова

1.098.410.32
74.951.68
131.575.50
59.127.36

Амортизација је законска обавеза која се обрачунава према важећим прописима. Овај део који је
исказан на терет трошкова представља амортизацију обрачунату сразмерно учешћу сопственог

прихода у укупним приходима а остатак до пуног износа од 556.782,67 књижили смо на терет
капитала.
− Камате
10.019.19
−

Донације – Дечја недеља и чланарине удружењима

−

Порези и таксе

−

Новчане казне из периодс пре 2008. године

−

Трошкови капиталног одрж. установа културе

67.800.00
261.101.34
88.000.00
4.250.190.13

У складу са планом капиталног инвестирања у току 2010. год. настављено је са радовима на
реконструкцији позоришне сале па је овај износ део плаћених извршених радова.
− Набавка опреме
476.374.18
У плану инвестиција за 2010. год из буџетских средстава нису одобрена никаква средства. Сва
набављена опрема плаћена је из сопствених средстава.
− Набавка књига
11.600.00
Књиге су такође плаћене из сопствених средстава.
Свега

99.020.287,15

Из предходних прегледа прихода и расхода виде се приходи и расходи по врстама. Разлика
између прихода и расхода показује финансијски резултат односно дефицит у пословању у износу од
284.716.53 дин. Дефицит код буџетских корисника настаје као резултат неутрошених средстава из
предходне године који су се нашла на жиро рачуну сопствених средстава и рачуну за рефундацију из
фонда здравства а која су приходована у прошлој односно 2009. год а трошкови за та средства
књижени су у 2010. год. Такође расход за амортизацију није покривен никаквим приходом и утиче
на повећање дефицита. С обзиром на то да Позориште није радило више од пола године па самим тим
није имало ни приходе, нисмо могли да обезбедимо већи износ средстава којима бисмо премашили
суфицит.

Структура добити
У периоду 01.01. – 31.12.2010.г.
*Укупни приходи ...................................................
*Укупни расходи ...................................................
*Извршени издаци...................................................
(кл.5) – за основна средстрава
*Укупан остварени дефицит ..................................

98.735.570.62
. 94.282.122.84
4.738.164.31
284.716.53

Укупан приход потиче из:
- буџета Града ........................................................
- буџета Републике..................................................
- сопствених прихода .............................................

. 87.927.107.60
1.299.797.64
9.508.665.38

Сопствена средства остварена су:
- од продаје представа ...........................................
- закуп простора .....................................................
- донација ................................................................
- из осталих извора..................................................

7.016.546.69
2.098.100.00
199.824.00
194.194.69

Анализом прихода може се закључити следеће:
Учешће сопствених прихода у укупном приходу износи
Учешће буџета Града
Учешће Републике

9.63%
89.05%
1.32%

У оквиру сопствених средстава структура је следећа:
Приходи од представа учествују са
Закуп простора са
Донације са
Остали извори са

73.79%
22.06%
2.10%
2.05%

План извршења буџета у 2010. год. представљен је у следећој табели:
Опис
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет

Средства из
буџета за
2010. план
52.764.000

Утрошена
средства
51.611.782

Неутрошена
средства
1.152.218

послодавца
Накнаде у натури
- стамбени простор запослених
и превоз радника на посао
Социјална давања запосленима
- отпремнине и помоћи
Накнаде за запослене
- превоз
Награде за државне празнике
Стални трошкови
- платни промет
- енергетске услуге
- комуналне услуге
- услуге комуникација
- трошкови уосигурања
- закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Услуге по уговору
- услуге информисања
- трошкови усавр. запослених
- стручне услуге
- услуге за домаћинство и
угоститељство
- репрезентација
- остале опште услуге
Специјализоване услуге
- остале специјализоване
Услуге – ауторски хонорари
Текуће поправке и одржавања
- одржавање зграда
- одржавање опреме
Материјал
-административни материјал
-мат. за образовање кадра
- материјал за саобраћај
-материјал за културу
− материјал за домаћинство
− материјал за посебне
намене
Зграде и грађевински објекти
Капитално одржавање зграда
Пројектно планирање
Укупно

9.445.000
1.970.000

9.244.579
1.218.946

200.421
751.054

11.668.622

11.668.622

4.520.000
266.000
2.193.000
609.000
358.500
593.500
500.000
1.222.000
530.000
137.400
18.100
16.600

4.343.384
252.598
2.192.548
592.161
358.336
447.741
500.000
1.217.803
526.978
137.300
18.050
16.520

176.616
13.402
452
16.839
164
145.759

357.900
2.201.000

355.108
2.115.431

2.792
85.569

2.201.000
550.000
275.000
275.000
1.505.000
180.000
120.000
120.000
905.000
100.000
80.000

2.115.431
485.006
274.699
210.307
1.249.236
132.932
117.745
89.873
772.787
75.706
60.193

85.569
64.994
301
64.693
255.764
47.068
2.255
30.127
132.213
24.294
19.807

16.753.000
13.853.000
2.900.000
103.128.622

4.245.340
3.255.829
989.511
87.927.107

12.507.660
10.597.171
1.910.489
15.201.515

4.197
3.022
100
50
80

Извршење буџета износи 85.25%. Добијена средства из буџета
потрошена су строго наменски.
Проценат искоришћености буџетских средстава био би још већи да су сви
захтеви који су упућени реализовани. Због недостатка средстава у буџету
остали су нереализовани захтеви у износу од 1.180.671.91 динара. Од тога

инвестиције 826.000,00 и 354.671,91 за текуће трошкове. Нереализовани
захтеви биће плаћени из средстава за 2011. год
Преглед је направљен у односу на ребаланс из 2010. год.

За Народно позориште Ниш
________________________
Љубинка Поповић, шеф рачуноводства

Народно позориште Ниш
Број: 01- 315/2
Датум: 14.02.2011.године
На основу члана 29. Статута Народног позоришта у Нишу, Управни одбор Народног
позоришта на XIV редовној седници одржаној дана 14.02.2011.године донео је:

ОДЛУКУ
1. Усваја се Извештај о рада и пословању Народног позоришта у Нишу за 2010. годину
број 01-298 од 11.02.2010. године.
Одлука је донета једногласно.
Образложење
На XIV редовној седници Управни одбор Народног позоришта је разматрао Извештај
о раду и пословању за 2010. годину који је поднела директорка Народног позоришта Биљана
Вујовић.
Управни одбор је једногласно усвојио Извештај о раду и пословању за 2010. годину.

Заменик председника
Управног одбора
Бранислава Момчиловић
_____________________________

