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, 58/2009, 25/11и 27/11) 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 15.08.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Нишког
симфонијског оркестра за 2011. годину.
II Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Нишког
симфонијског оркестра за 2011. 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 Татјана Величковић Минчић, в.д. директора Нишког симфонијског
окрестра и Јелена Костадиновић, председница Управног одбора Нишког симфонијског
окрестра.
Број: 712-6/2011-03
Датум: 15.08.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

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 текс)
Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________ 2011. године
донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Нишког
симфонијског оркестра за 2011. годину, број II-546-4, који је донео Управни одбор
Установе, на седници одржаној 01.07.2011. године.
II
Решење доставити Нишком симфонијском оркестру, 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
Управни одбор Нишког симфонијског оркестра, на основу члана 15 Одлуке
о оснивању Установе, на седници одржаној 01.07.2011.године донео је
Финансијски план Нишког симфонијског оркестра за 2011. годину, број II-546-4.
Финансијским планом за 2011.годину планирана су средства у укупном
износу од 58.963.000 динара од чега 54.933.000 динара из буџета Града и 4.030.000
динара из сопствених прихода.
Средства из буџета Града су планирана за исплату плата, исплату накнада и
социјалних давања за 50 запослена радника, плаћање сталних трошкова (струја,
вода телефон, осигурање..), текуће поправке и одржавање, трошкове путовања и
гостовања и реализације програма у складу са донетим Програмом рада.
Сопственим средствима, која Установа буде остварила, биће плаћене
јубиларне награде запосленима, превиз за раднике који живе ван Ниша, текуће
одржавање инструмената, као и део програмских активности, у складу са донетим
Програмом рада.
Финансијски план Нишког симфонијског оркестра донет је у складу са
Решењем о распоређивању буџетских средстава индиректним корисницима
буџета, број 9190/2010-12 које је, у складу са чланом 11 Одлуке о буџету Града
Ниша за 2011.годину ("Службени лист Града Ниша", број 92/2010), донела Управа
за образовање, културу, омладину и спорт.
У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и спорт
предлаже доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Нишког
симфонијског оркестра за 2011.годину.

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
за 2011 .год.

_____________________________________________________________________________________________

Ниш, јул 2011.год.
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Нишки симфонијски оркестар
Број: II - 546 - 4
Датум : 01.07.2011. год.
У складу са чланом 44.став 1. тачка 6) Закона о култури („Службени гласник РС“
број 72/09) и чланoм 15. Одлуке о оснивању Нишког симфонијског оркестра у
Нишу („Службени лист Града Ниша“ број 2/2011 – Пречишћен текст),Упрани одбор
Нишког симфонијског оркестра на седници одржаној 01.07. 2011.године донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011.ГОД.
1. Средства из Буџета у износу од 54.933.000,00 динара и сопствени
приходи и примања у износу од 4.030.000,00 динара, планирају се према
економској класификацији на четвртом нивоу, и то:

Бр.
поз.

89
90

91
92

94
95

Конто

Опис

411000 Плате,додаци и накнаде запослених
100 Плате и додаци запослених
412000 Социјал.доприноси на терет послод.
100 Допринос за ПИО
200 Допринос за здравствено осигурање
300 Допринос за незапосленост
413000 Накнада у натури
100 Накнаде у натури
414000 Социјална давања запосленима
300 отпремнине и помоћи
400 помоћ у медицинском лечењу
416000 Награде зап.и остали посебни расходи
100 Награде зап.и остали посебни расходи
421000 Стални трошкови
100 Платни промет
200 Енергетске услуге
300 Комуналне услуге
400 Услуге комуникација
500 Трошкови осигурања
600 Закуп имовине и опреме
900 Остали трошкови

Буџет

36.750.000
36.750.000
6.578.000
4.043.000
2.260.000
275.000
1.020.000
1.020.000
450.000
450.000

1.750.000
220.000
1.080.000
180.000
100.000
60.000
100.000
10.000

Сопствена
средства

Укупна
средства

300.000 37.050.000
300.000 37.050.000
54.000 6.632.000
33.000 4.076.000
19.000 2.279.000
2.000
277.000
250.000 1.270.000
250.000 1.270.000
170.000
620.000
100.000
550.000
70.000
70.000
180.000
180.000
180.000
180.000
496.000 2.246.000
200.000
420.000
50.000 1.130.000
30.000
210.000
76.000
176.000
60.000
120.000
60.000
160.000
20.000
30.000
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97

98

99

100

103
105

106

107

422000
100
200
423000
200
300
400
500
600
700
900
424000
200
900
425000
100
200
426000
100
300
600
800
900
482000
100
511000
200
400
512000
200
600
515000

Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иност.
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
Материјал за домаћ.и угоститељство
Материјал за посебне намене
Порези,таксе и казне
остали порези
Зграде и грађевински објекти
Изградња зграда и објеката
Пројектно планирање
Машине и опрема
Административна опрема
Опрема за културу
Нематеријална имовина
УКУПНО:

68.000
68.000
0
1.320.000

240.000
640.000
100.000
50.000
290.000
4.500.000
2.300.000
2.200.000
397.000
260.000
137.000
640.000
80.000
50.000
440.000
50.000
20.000
20.000
20.000

1.340.000
240.000
1.100.000
100.000
54.933.000

300.000
100.000
200.000
580.000
30.000
30.000
100.000
200.000
50.000
70.000
100.000
1.400.000
400.000
1.000.000
70.000
50.000
20.000
180.000
30.000
60.000
30.000
40.000
20.000

50.000
50.000

368.000
168.000
200.000
1.900.000
30.000
30.000
340.000
840.000
150.000
120.000
390.000
5.900.000
2.700.000
3.200.000
467.000
310.000
157.000
820.000
110.000
110.000
470.000
90.000
40.000
20.000
20.000

1.390.000
290.000
1.100.000
100.000
4.030.000 58.963.000
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Образложење

1.Рачун 411100 – Плате и додаци запослених
Финансијским планом за 2011год. опредељена су средства на наведеном
рачуну у износу од 37.050.000,00дин.Буџетом Града Ниша планирана су
средства у износу од 36.750.000,00 дин. док је износ од 300.000,00 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 зарада запослених планирана су у складу са
инструкцијама за израду Предлога финансијског плана за 2011.год.полазећи од
планиране месечне зараде за 2010.год. за 50 извршилаца узимајућу у обзир
стање запослених у децембру 2010.год.
Решењем бр.407/2009-01 од 27.02.2009.год. средствима буџета Града Ниша
финансирају се плате за 56 извршилаца , с обзиром да је у 2010.год.дошло до
смањења броја запослених за 3 (три) извршиоца по Програму о смањењу броја
запослених услед организационих промена, Нишки симфонијски оркестар има
одобрење за финансирање плата за 53 извршилаца.
Планирано је усклађивање плата запослених у јануару 2011.год. за 2,0% , у
априлу 2011.год. за 3,4% и октобру 2011.год. за 2,5%.
Истичемо да Нишки Симфонијски Оркестар има тренутно 50 извршилаца који
се финансирају из буџета Града Ниша , од којих 42 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 административног
особља и музичара - носиоца основне делатности.
Надамо се да ће се у 2011.год. 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.
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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 ....................... 4.076.000,00
рачун 412200 – Допринос за здр.осигурање........ 2.279.000,00
рачун 412300 – Допринос за незапосленост ....... 277.000,00
---------------------------Укупно:
6.632.000,00

Буџетом града Ниша планирана су средства у износу од 6.578.000,00 дин. док је
износ од 54.000,00 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
1.670,00 дин. Укупан износ за 2011.год. планиран је у износу од 1.020.000,00
дин.у складу са пројектованом стопом инфлације од 4,5%:
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 по један у Лесковцу и Прокупљу,износ од 1.670,00 дин. месечно није
довољан за покриће њихове накнаде за превоз која је у 2010.год. за C зону
износила 6.700,00 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.
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 620.000,00 дин. Буџетом града Ниша опредељена
су средства у износу од 450.000,00 дин. док је износ од 170.000,00 дин.
планиран за исплату из сопствених средстава.
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-

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 с тим што не може
бити нижа од три просечне плате у РС , према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за статистику.
Износ од 210.000,00 дин.планиран је за исплату неисплаћене отпремнине за
радника који је у 2010.год. стекао услов за одлазак у пензију.
Износ од 240.000,00 дин. планиран је за исплату отпремнине у случају одласка
радника у пензију у 2011.год.
Из сопствених средстава планирамо износ од 170.000,00 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 трошкове погребних услуга у случају смрти запосленог или члана
уже породице запосленог. Одредбама чл.9 став1.тачка 9.Закона о порезу на
доходак грађана утврђен је неопорезиви износ од 35.000,00 дин.
Планирана средства на наведеној позицији за 2011.год. износе 100.000,00
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 2011.год.
износ од 70.000,00 дин.
5.Рачун 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи
- Рачун 416111 - Јубиларне награде
У складу са Посебним колективним уговором за музичке установе предвиђена
је могућност додељивања јубиларне награде за 10, 20 и 30 година рада у
Установи.
- 30 год.......................
- 20 год.......................
- 10 год.......................

1 запослени
1 запослени
1 запослени
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На основу чл.28.алинеја 3.Посебног колективног уговора за запослене у
установама културе и Одлуке Управног одбора исплата јубиларних награда у
Нишком симфонијском оркестру за 10, 20 и 30 година рада у оркестру исплаћује
се на следећи начин:
- за 10 година радног стажа 50 % зараде запосленог
- за 20 година радног стажа једна зарада запосленог
- за 30 година радног стажа једна и по зарада запосленог
Укупан износ неопходан за исплату јубиларних награда је 180.000,00 дин.
Накнада за исплату јубиларних награда запосленима у 2011.год.планирана је за
исплату из сопствених средстава.
Накнада за Божићне и Ускршње празнике није планирана у 2011.год.Ако дође
до промене законских прописа ова позиција биће накнадно активирана.
6.Рачун 421000 – Стални трошкови
Планирана средства буџета Града Ниша за 2011.год. на овом рачуну увећавају
се за 4,5 % у односу на претходну годину а у складу са Упутством за израду
плана и износе 1.750.000,00 дин.
У оквиру ове позиције извршена је прерасподела на следећи начин:
-421100-Трошкови платног промета...................................... 220.000,00
-421200-Енергетске услуге..................................................... 1.080.000,00
-421300-Комуналне услуге...................................................... 180.000,00
-421400-Услуге комуникација................................................. 100.000,00
-421500-Трошкови осигурања................................................. 60.000,00
-421600 -Закуп имовине и опреме........................................... 100.000,00
-421900- Остали трошкови...................................................... 10.000,00
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 * Електродистрибуције * Ниш као и услуге централног грејања по
испостављеним фактурама * Градске топлане * Ниш.
Комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације по
испостављеним фактурама ЈП * Наиссус * Ниш , услуге одвоза отпада од

-8-

стране ЈКП *Медијана * Ниш и допринос за коришћење градског грађевинског
земљишта по решењу Дирекције за изградњу града.
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 или
сале Клуба војске за потребе * Нимус *-а.
Планирана сопствена средства за горе наведене намене износе 496.000,00
дин.
7.Рачун 422000 – Трошкови путовања
– Трошкови службених путовања у земљи
Нишки симфонијски оркестар у 2011.год. планира концертну активност која би
обухватила гостовања оркестра у градовима у Србији.Трошкове ауторских
хонорара и трошкове превоза запослених сносио би град организатор
концерата док би трошкове дневница запослених исплатили са наведене
позиције.
Гостовањем Нишког симфонијског оркестра у градовима Србије допринели би
едукацији публике а нарочито младих у слушању класичне оркестарске
музике.
Планирана средства за реализацију наведеног износе 168.000,00 дин.
Буџетом града Ниша средства су одређена у висини од 68.000,00 дин.
док ћемо износ од 100.000,00 дин. исплатити из сопствених средстава.
– Трошкови службених путовања у иностранству
Нишки симфонијски оркестар планира у 2011.год. гостовање у Грчкој на
фестивалу *Олимпус* у Катерини где је и иначе наступао ранијиг година на
овом традиционалном фестивалу уметничке музике.
Трошкове ауторских хонорара и трошкове превоза запослених сносио би град
организатор концерта док би трошкове дневница запослених исплатили са
наведене позиције.
Планирана средства на наведеном рачуну износе 200.000,00 дин. и нису
довољна за покриће свих трошкова реализације путовања али се надамо да
ћемо из средстава донација надокнадити недостајућа средства.

-9-

8.Рачун 423000 – Услуге по уговору
За реализацију концертне активности Нишког симфонијског оркестра неопходна
су и средства која се односе на услуге по уговору :
У оквиру наведене позиције извршена је следећа прерасподела:
*НИМУС*
1.Рачун 423400 - Услуге информисања................. 120.000,00 + 120.000,00
2.Рачун 423500 – Стручне услуге........................... 200.000,00 + 440.000,00
3.Рачун 423600 - Услуге за домаћ. и угоститељ... 40.000,00 + 60.000,00
4.Рачун 423700 – Репрезентација............................ 20.000,00 + 30.000,00
5.Рачун 423900 – Остале опште услуге ................. 40.000,00 + 250.000,00
-------------------------------------Укупно:
420.000,00 + 900.000,00
Укупна средства из буџета Града Ниша неопходна за финансирање програмске
активности НСО као и * НИМУС*- а износе:
1.Рачун 423400 - Услуге информисања.............................
2.Рачун 423500 – Стручне услуге........................................
3.Рачун 423600 - Услуге за домаћ. и угоститељ................
4.Рачун 423700 – Репрезентација.........................................
5.Рачун 423900 – Остале опште услуге ...............................
Укупно:

240.000,00
640.000,00
100.000,00
50.000,00
290.000,00
------------------1.320.000,00

• Услуге информисања обухватају медијске услуге радија и телевизије,
о месту и времену одржавања концерата, објављивање тендера и
информативних огласа, итд.
• 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,услуге израде видео спотова, услуге одржавања
Web
сајта,услуге правног заступања пред домаћим судовима, итд.
• Услуге у угоститељству врше се на основу фактура угоститељских или
хотелских предузећа.
• Репрезентација обухвата набавку робе која служи за репрезентацију
( кафе, сокова итд.).
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•

Остале опште услуге обухватају услуге фотокопирања нотног материјала
и књиговодствене документације , услуге штампања карата, накнада за
рад уметничког директора и селектора фестивала и др. сличне услуге.

Планирана средстава на рачуну – Услуге по уговору обухватају средства из
буџета града која износе 1.320.000,00 дин., од тога за реализацију Програма
рада НСО потребна средства износе 420.000,00 дин. док ће се износ од
900.000,00 дин. употребити за реализацију * Нимус*-а.
Планирана сопствена средства износе 580.000,00 дин.
9.Рачун 424000 – Специјализоване услуге
Специјализоване услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице
по основу уговора о ауторском хонорару.
Рачун 424200 – Услуге у култури
Средства из буџета Града Ниша потребна за реализацију 10.Премијерних
концерата Нишког симфонијског оркестра у 2011.години износе 2.300.000,00
дин., планирана сопствена средства износе 400.000,00 дин. тако да су укупна
средства на наведеном рачуну 2.700.000,000 дин.
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 трошкове ноћења и исхране
диригената,солиста и испомажућих музичара.
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 трошкове ноћења и исхране диригената,солиста и испомажућих
музичара на Нимус-у.
Нишки симфонијски оркестар учествује на Нимусу са два концерта – на
отварању и затварању.
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Планирана укупна средства на наведеној позицији износе 3.200.000,00 дин.,
од тога буџетом града Ниша опредељена су средства у износу од 2.200.000,00
дин., док планирана сопствена средства износе 1.000.000,00 дин.
Нишки симфонијски оркестар у оквиру Плана и програма рада за 2011.год.
има једну градску манифестацију - *Нимус* за чију је реализацију из
средстава Буџета планирано 3.200.000,00 дин. по следећој економској
класификацији на четвртом нивоу и то:
Бр.
поз.

95
97

98

Конто

Опис

421000
600
423000
400
500

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

600
700
900
424000
200
900

Буџет
Програм
Нимус

420.000
120.000
200.000

Укупно

100.000
100.000
100.000
100.000
900.000 1.320.000
120.000
240.000
440.000
640.000

40.000
60.000
100.000
20.000
30.000
50.000
40.000
250.000
290.000
2.300.000 2.200.000 4.500.000
2.300.000
2.200.000
2.200.000 2.300.000
2.720.000 3.200.000 5.920.000

Планирана средства биће реализована у периоду октобар - новембар 2011.год.
за следеће намене:
- услуге информисања односе се на медијске услуге радија и телевизије,израду
билборда , израду пропагандног спота * Нимус*а,
израду рекламног банера итд.
- стручне услуге обухватају услуге израде дизајна визуелног идентитета
*Нимус*-а услуге идејног решења плаката и програма,штампање плаката и
програма фестивала,израда флајера,акредитација,израда
декоративног паноа, итд.
- услуге за домаћинство и угоститељство обухватају угоститељске услуге
које ће користити гости фестивала.
- трошкови репрезентације обухватају трошкове настале куповином
пића,сокова, кафе, за потребе *Нимус*-а.
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- остале опште услуге обухватају трошкове штимовања клавира,
фотокопирања, превоза инструмената,ангажовања преко омладинске
задруге, декорације бине,хонораре селектора и уметничког директора
фестивала, итд.
- остале специјализоване услуге обухватају накнаде по основу уговора о
ауторском хонорару за учеснике на * Нимус*-у заједно са трошковима
исхране и ноћења у хотелу.
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......................... 310.000,00
-Рачун 425200 – одржавање опреме........................ 157.000,00
---------------------------Укупно:
467.000,00
У оквиру рачуна 425100 – Одржавање зграда планирамо хобловање и
лакирање паркета у сали НСО као и кречење нототеке и административних
просторија.
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.
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Буџетом града Ниша планирана средства износе 397.000,00 дин, Нишки
симфонијски оркестар планира сопствена средства у износу од 70.000,00 дин.
11.Рачун 426000 – Трошкови материјала
Трошкови материјала обухватају:
1.Административни материјал.................................... 110.000,00
2.Материјал за образовање кадра............................ 110.000,00
3.Материјал за културу............................................... 470.000,00
4.Материјал за домаћинство....................................... 90.000,00
5.Материјал за посебне намене.................................. .40.000,00
-----------------------Укупно:
820.000,00
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 640.000,00 дин.док је износ од 180.000,00 дин. планиран за исплату
из сопствених прихода.
12.Рачун – 482000 – Порези , таксе и казне
Средства у износу од 20.000,00 дин која су исказана на рачуну 482200Обавезне таксе обухватају накнаду за судске таксе коју Нишки симфонијски
оркестар има обавезу да уплати на име трошкова судског спора.
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13.Рачун – 512200 – Административна опрема
Канцеларијски намештај: У 2007.год.и 2008.год. набавили смо нов
канцеларијски намештај за опремање административних просторија . Поред
опремања административних просторија у оркестру неопходно је опремити и
нототеку адекватним орманима,полицама, за одлагање нотног материјала
укупне вредности од 110.000,00 дин.
Рачунарска опрема: За потребе рачуноводства планирамо набавку штампача,
монитора, укупне вредности 100.000,00 дин.
Опрема за расвету: Ради несметаног обављања послова у нототеци неопходно
је набавити нова средства расвете јер су стара дотрајала.
Вредност средстава расвете износи 80.000,00 дин.
Укупна вредност административне опреме износи 290.000,00 дин.
14.Рачун – 512600 – Опрема за културу
Ради квалитетног извођења музичких дела а самим тим и развоја музичке
културе у нашем граду неопходно је набавити нове музичке инструменте.
Без квалитетних музичких инструмената немогуће је постићи ниво оркестарског
извођења.
Неоходна је набавка следећих музичких инструмената:
1.Хорна
1 ком. ............................
2.Контрабас са гудалом 1 ком.....................
Укупно:

650.000,00
450.000,00
------------------------1.100.000,00

Неопходна средства за набавку нових музичких инструмената износе
1.100.000,00 дин.
15.Рачун – 515100 – Нематеријална имовина
За набавку и легализацију софтвера планиран је износ од 100.000,00 дин.
У случају измене планираних средстава буџета Града Ниша горе наведени
Финансијски план биће усклађен са опредељеним средствима.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Јелена Костадиновић

