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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о раду Нишког симфонијског оркестра
У прилогу дописа достављамо вам Извештај о раду са
финансиским показатељима за 2008.годину Нишког симфонијског
оркестра, број 43 од 19.01.2009.године, који је Одлуком број I-32-4 од
22.01.2009.године усвојио Управни одбор Установе.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Ненад Гашевић

На основу члана 37 Статута града Ниша, ("Службени лист града
Ниша", број 88/08), а у вези члана 9 Одлуке о оснивању Нишког
симфонијског оркестра у Нишу, ("Службени лист града Ниша", број
1/00 и 5/05) ,
Скупштина града Ниша на седници одржаној ____________ 2009.
године донела је

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским
показатељима Нишког симфонијског оркестра за 2008. годину број 43
од 19.01.2009. године године, који је усвојио Управни одбор Установе,
Одлуком брoj I-32-4, на седници одржаној 22.01. 2009. 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
На основу члана 13 Одлуке о оснивању Нишког симфонијског
оркестра, Управни одбор Установе на седници одржаној 22.01.2009.
године усвојио је Извештај о раду са финансијским показатељима
Нишког симфонијског оркестра за 2008. годину, број 43 и у складу са
доставио га Управи за образовање,
чланом 9 поменуте Одлуке,
културу, омладину и спорт.
Пословни резултати Установе остварени током 2008. године
пратили су програм рада установе за 2008. годину. Одржано је 12
премијерних концерата, од чега су два изведена у оквиру НИМУС-а, 34
педагошка концерта, 8 концерата за децу предшколског узраста, 10
променадних и један хуманитарни концерт за Удружење оболелих од
церебралне парализе. После дужег времена Симфонијски оркестар је
учествовао на "Мокрањчевим данима". Установа је годину завршила са
позитивним финансијским резултатом.
Имајући у виду да је Извештај са финансијским показатељима
Нишког симфонијског оркестра за 2008. 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
В.Д.НАЧЕЛНИКА
Ненад Гашевић

НИШКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ, I - 32 -4
НИШ, 22.01.2008.г
Управни одбор Нишког симфонијског оркестра на својој I.
редовној седници одржаној дана 22.01.2009.године
разматрајући извештај о раду Нишког симфонијског оркестра
за 2008 .годину са финансијским показатељима,на основу
члана 32.Статута Нишког симфонијског оркестра донео је
ОД ЛУКУ
1.Усваја се извештај о раду Нишког симфонијског оркестра за
2008.годину са финансијским показатељима за период од
01.01.2008. године до 31.12.2008. године.
2.Саставни део одлуке је извештај о раду Нишког
симфонијског оркестра за 2008.годину бр.43 од 19.01.2009,
године.

Доставити :
-члановима У.О.
-директору Н.С.О.
-управни одбор
-а/а

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
-----------------------------------------------Миодраг Станковић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
за 2008.год.

________________________________________________________________________

Јануар 2009.год.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА
за 2008. годину
I УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
План и Програм рада Нишког симфонијског оркестра у 2008.години
реализован је у целости,у условима којe су диктиралe укупне
друштвене околности, посебно стање у култури.

II ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Сала Нишког симфонијског оркестра окречена је 2008. године и на тај
начин санирана влага на плафону и замењене лајсне које су падале.
Ентеријер сале не одговара посетиоцима. Још увек не постоји фоаје,
мокри чвор, као и гардероба. Пробе се одржавају на бини, где и
концерти. Музичарима су потребне мање просторије за рад, вежбање
по групама инструмената, као и посебан простор у коме би остављали
гардеробу пред јавне наступе.
Подрумски простор испод концертне дворане подељен је на две
целине. Мањи део простора (клуб), који користе чланови оркестра за
своје потребе.Захваљујући донацији ДИН-Фабрикe дувана Ниш
„Филип Морис“ овај простор је потпуно преуређен, постављен је
ламинат, влага је изолована постављен је клима уређај, промењена
инсталација, а стари намештај је замењен новим.Цео простор је
оплемењен, тако да музичари своје слободно време проводе у том
простору (клубу).

Административне просторије су комплетно реновиране, постављен је
ламинат и промењен канцеларијски намештај.Услови за рад су сада
много бољи, али је евидентан недостатак простора за одлагање архиве,
инструмената који су власништво оркестра и прибора за одржавање
хигијене.
Већи део простора издат је у закуп по одлуци Управног одбора, уз
сагласност оснивача. Спор са закупцем који је настао у међувремену је
решен.

III ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РАД ОРКЕСТРА
Материјални услови условљавају рад оркестра.Зараде запослених
решене су углавном на задовољавајући начин.
Са оснивачем још увек није решено питање накнаде за коришћење
сопствених инструмената музичара. Обзиром да већи број музиичара,
преко 70% користи своје сопствене инструменте, на име њихове
амортизације потребна је адекватна накнада.
И поред иницијативе Нишког симфонијског оркестра и Синдиката
музичких уметника на нивоу Србије, овај проблем није решен, већ
донекле ствара неповољну климу у раду оркестра, што се одражава
како на међуљудске односе, тако
и на квалитет самих
концерата.Установа обезбеђује потрошни материјал музичарима за
инструменте на којима свирају: жице, струне, калафонијум, пискове,
платла и друго.
Редовну делатност Нишког симфонијског оркестра чине и други
трошкови: хонорари диригената, солиста, испомажућих музичара,
путни трошкови, смештај, израда програма и плаката, штимовање
клавира, уговори о делу, трошкови репрезентације и друго.

IV КАДРОВИ

У току 2008.године кадровских промена није било.У складу са
постојећим Правилником о организацији послова и систематизацији
радних места у Нишком симфонијском оркестру више пута смо
подносили
захтеве за финансирање нових радних места, ради
нормалног одвијања процеса рада за: три виолине, један бас кларинет,
један енглески рог и једну спремачицу.

V РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ
У току 2008.године одржано је десет премијерних концeрата и два у
оквиру 34. Нимус-а, 34 педагошких, гостовање у Неготину, десет
променадних концерата
и хуманитарни концерт за Удружење
оболелих од церебралне парализе. На овим концертима је било
присутно преко 8.700 посетилаца.

ПРЕМИЈЕРНИ КОНЦЕРТИ
Реализовани су следећи концерти:
14.02. 2008.године
АУТОРСКО ВЕЧЕ КОНСТАНТИНА БАБИЋА
Диригент: Ле Фи Фи-Вијетнам
Солисти : Александра Ристић-мецосопран-Ниш
Андрија Минчић-кларинет-Ниш
Програм :

- Увертира-Трилинг –каре
- Три соло песме за сопран и оркестар
- „Сећање“
- „Шашава песма“
- „Врана и орао“
- Тријалог за кларинет маримбу и гудачки оркестар
- Рузмарин-свита из балета
- Здравица и краљево коло
- Генералица и тинејџери
- Стефанија
- Игра комедијаша

07.03. 2008.године
ВЕЧЕ ШПАНСКЕ МУЗИКЕ
Диригент : Весна Шоуц-Београд
Солист : Милош Јањић-гитара- Београд
Програм :
G.Bizet:Увертира за оперу „Carmen“
Ј.Rodrigo:Concierto de Aranjuez за гитару и оркестар
-Аllegro con spirito
-Adagio
-Allegro gentile
D.Mincus-Делови из балета „Don Kihot“
Оркестрација –А.Šurev
-Introduction
-Valse

-Adagio
-Variation br.4
-Variation br.5
-Coda
M.de Falla - Делови из балета Martinez Siera
„Ljubav Čarobnica“

-Еl Aparecido
-Danza del Terror
-El Circulo Magico
-A Media noche
-Danza Ritual del Fuego
27.03. 2008 године
ВЕЧЕ ШОСТАКОВИЧА
Диригент:Ле Фи Фи –Вијетнам
Солист : Иван Новаковић-клавир
Програм:
N.Lantuat:Увертира „Symphony No4 Adagio“
D.Schostakowisch : Концерт за клавир, гудачки оркестар и трубу, c-moll
op.35, No 1
-Allegro moderato
-Lento
-Moderato
-Allegro brio
D.Schostakowisch :
-Kammersinfonie No 8, op.110, bis-c –moll
-Largo
-Allegro molto
-Allegretto
-Largo
17.04. 2008. године
Диригент :Дејан Савић- Београд
Солист : Илија Маринковић-виолина-Беч
Програм :
А.Dvorak:Симфонијске варијације оp.78
C.Saint-Sаens: Intrduction et rondo capriccioso op.28
J.Brahms: Концерт за виолину и оркестар d-dur op. 77

-Allegro non troppo
-Adagio
-Allegro giocoso, ma non troppo vivace
15.05. 2008. године
KOНЦЕРТ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ НИШ
Диригент : Ле Фи Фи- Вијетнам
Солисти : Маријана Радосављевић -сопран
Јелена Јаковљевић-флаута
Нада Јовановић-сопран
Јована Стефановић-клавир
Програм :
W.A.Mozart:Увертира из опере „Cosi fan tutte“
W.A.Mozart:Арија Despine из опере „Cosi fan tutte“, No 19
С.Р.Е.Bach: Концерт за флауту и гудаче d-moll
-Allegro
-Un poco Andante
-Allegro di molto
P.Mascagni Арија Santuce из опере „Cavalleria Rusticana“, No 4
D.Schostakowisch -концерт за клавир и оркестар No2, F-dur, op.102
-Allegro
-Andante
-Allegro
29.05. 2008.године
Диригент : Tran Vuong Thach, Ho Chi Minh City, Вијетнам
Солист : Cana Gurmen-клавир, Истамбул-Турска
Програм :
Vo Dang Tin:“Memories of The Revolution“
Poem Symphony
W.A:Mozart :Концерт за клавир и оркестар No 20 d-moll.k.v.466
-Allegro
-Romanza
-Allegro assai
P.I.Tschaikowsky

-Simfonija No 4, f-moll
-Andante sostenuto
-Andatino in modo di canzona

-Allegro
-Allegro con fuoco
12.06. 2008.године
Диригент: Ле Фи Фи-Вијетнам
Солисти : Гордана Матијевић-Недељковић-виолина-Београд
Слободан Герић-контрабас-Београд
Програм :
F.Mendelssohn- увертира-Sommernachtstraum-Сан летње ноћи
G.Bottesini-Grand duo cocertant-за виолину , контрбас и оркестар
-Alegro maestoso
F.Mendelssohn-Simfonija No 4, A-dur op.90
-Allegro vivace
-Andante con moto
-Saltarello-Presto
26.06. 2008.године
Диригент Ле Фи Фи- Вијетнам
Солист : Станислава Реџић-виолина
Програм:
P.I.Tschaikowsky
-Capricco Italien op.45
-други став концерта за виолину и оркестар –D- dur, op.35
-Canzonetta, andante
H.Wieniawski
-Polonaise brillante, A-dur, op.4
25.09. 2008.године

ВЕЧЕ ФИЛМСКЕ МУЗИКЕ
Диригент :Ле Фи Фи-Вијетнам
Програм :
L.Bernstein-Candide -увертира
A.Pizzolla-Libertango
Солист: Саша Минчић-алт саксофон

-H.Mancini-музика из филма „КУМ“
-Солист: Станислава Реџић, виолина
-А.Pizzolla-Oblivion
Солист: Владимир Вeзинковић-обоа
N.Rota-тема из филма AMARKORD
J.Williams-SCHINDLER’ S LIST
Солист: Станислава Рeџић-виолина
G.Gershwin –Summertime
Солист: Саша Минчић-алт саксофон
Е.Morricone-Mission
Солист: Владимир Везенковић –обоа
The Beatles-Yellow SUBMARINES
G.Gershwin-The man i love
M.Albert-FEELINGS
Солист: Саша Минчић,алт саксофон
L.Bernstein-WEST SIDE-STORY
З.Симјановић, тема из филма Петријин венац
23.10. 2008. године
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 34. „НИМУС“а 2008.године
Диригент :Дејан Савић-Београд
Солист : Илија Маринковић-солиста-Беч
Програм:
J.Brahms: Simfonija No3 F-dur op.90
-Allegro con brio

-Andante
-Poco Allegreto
-Allegro
P.I.Tchaikowsky, Концерт за виолину и оркестар, D-dur, op.35
-Allegro-moderato
-Andante-Canzonetta
-Allegro vivacissimo - Finale

13.11. 2008. године
СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ 34. „ НИМУС“-а 2008.године
Диригент:Ле Фи Фи
Солисти:
-Џијан Емин-хорна-клавијатуре
-Иван Бејков-контрабас
-Михаил Јосифов-труба
-Александар Серафимов-алт саксофон
-Здравко Ангелов-кларинет
-Сашко Николовски-тромбон
-Газменд Бериша-виолина
-Гоце Узунски-перкусије
-Александар Секуловски-тапани
-Атанас Алексов-удараљке
-Митев Влатко-удараљке
-Миле Барбаровски-тимпани
Програм:
И.Бејков-Некој си тамо
-И.Бејков-Самбе

-И.Бејков-Аце Буљото
-Џ.Емин-И.Бејков-Босанка
-Џ.Емин-Ел Змесе паса
-Џ.Емин-И.Бејков-Фалтзер
ПРОЈЕКАТ ЖЛУСТ –(Традиционал)
-И.Бејков-Џ.Емин-Кир Јана
-Коза го уби Валериј
-Џ.Емин-И.Бејков –Три осмин јасмин
25.12. 2008.године
Новогодишњи концерт
Диригент :Ле Фи Фи-Вијетнам
Солисти :Драгана Југовић дел Монако-мецосопран-Београд
Марко Милановић-тенор,Ниш
Програм:
J.Strauss :увертира„DES ZIGENNRBARON“-Baron Tzigane
G.Bize-увертира из III чина опере „ CARMEN“ANTR’ ACTE“
G.Bize: aрија SEGUIDILLA No 10 из опере „CARMEN“

R.Leoncavallo– арија CANIJA-VESTILA GIUBBA из опере
„PAGLIACCI“
G.Bize –увертира из I чина опере „ CARMEN“
G.Bize „HABANERE“ No5 из опере „CARMEN“
J.Strauss-ANNEN- POLKA
G.Verdi-дует „MANRICEA I AZUCENE“из опере „TRUBADUR“
J.Strauss-BANDITEN-GALOPP,schnell-polka
F.Sartori: CON TE PARTIRO
J.Strauss: „AN DER SHONEN BLAUEN DONAU“ waltzer op. 314
J.Strauss: „UNTER DINNER UND BLITZ“ polka schnell op.324

Од 12 планираних концерата одржано је десет премијерних концерата и
два на 34. „НИМУС“-у (отварање и затварање).

Истиче се пораст квалитета рада оркестра на Премијерним концертима
са диригентима Ле Фи Фијем из Вијетнама, Дејаном Савићем и
Весном Шоуц из Београдa.Такође, не треба занемарити учешће и
сарадњу са диригентом Tran Vuong Thachом из Ho Shi Minh (Вијетнам),
као и премијерно извођење дела композитора Vо Dаng Tina из
Вијетнама.
Значајна је сарадња са уметницима Александром Ристићмецосопраном Драганом дел Монако-мецосопраном, Милошем
Јањићем гитаристом, Иваном Новаковићем, пијанистом, Илијом
Маринковићем,виолинистом, Слободанм Герићем, контрабасистом,
као и учешће младих талената на променадним концертима.
ОСТАЛИ КОНЦЕРTИ
Одржано је 34 педашких концерата :
18.02.2008.године за ученике ош“Иво Андрић“ 6. и 7. разред
18.02.2008. за ученике ОШ „Иво Андрић“ 6. и 8. разред
19.01,2008. за ученике ОШ „Јован Јовановић Змај“из Малче
19.02.2008. за ученике гимназије „Светозар Марковић,“1. и 2. разред
20.02.2008 за ученике ОШ „Десанке Максимовић“ из Чокота
20.02.2008. за ученике гимназије „Светозар Марковић“2. и 4. разред
22.02.2008. за ученике ОШ „Стеван Немања“ 5. и. 8разред
22.02.2008. за ученике ОШ „Стеван Немања“6. и 7. разред
10.03.2008. за ученике ОШ „Десанка Максимовић“
11.03.2008. за ученике ОШ „Радоје Домановић“
11.03.2008. за ученике ОШ „Бранка Миљковић“
12.03.2008. за ученике ОШ „Бубањски Хероји“
12.03.2008. за ученике ОШ „Радоје Домановић“

13.03.2008. за ученике ОШ „Бранко Миљковић“
14.03.2008. за ученике ОШ „Душко Радовић“
03.04.2008. за ученике ОШ „Краљ Петар I“
24.11.2008. за ученике ОШ „Стефан Немња“
24.11.2008. за оченике ОШ „Карађорђе“из Матејевца

25.11.2008. за ученике ОШ „Радоје Домановић“
27.11.2008. за ученике ОШ „Десанка Максимовић“из Чокота 5. и 7.
разред 01.12.2008. за ученике ОШ „Радоје Домановић“
02.12.2008. за ученике ОШ „Краљ Петар I“
03.12.2008. за ученике ОШ „Цар Константин“
04.12.2008. за ученике ОШ „Бубањски хероји“ и ош „Милка Протић“
04.12.2008. за ученике ОШ “Милан Ракић“из Медошевца
05.12.2008. за ученике ОШ „Ратко Вукићевић“
На овим концертима изведена су дела према наставном плану и
програму рада зависно од школе. Концертима је дириговала Ивана
Мировић.
Ове године по први пут су одржани концерти за децу предшколског
узраста установе „Пчелица“
21.04.2008. вртић „Бајка“
21.04.2008. вртић „Маслачак“
22.04.2008. вртић „Бамби“,
23.04.2008. вртић „Невен“,
24.04.2008. вртић „Палчић“
07.05.2008. вртић „Бајка“,
08.05.2008. вртић „Пинокио“ и „Бубамара“,
09.05.2008. вртић „Славуј“.
02.04.2008. године одржан је хуманитарни концерт за Удружење
оболелелих од церебралне парализе.
Oрганизовано је и десет променадних концерата у сали Нишког
сифонијског оркестра у периоду од 09.03.2008.- 29.06.2008.године.
09.03.2008. Концерт је посвећен 35.годишњици рада школе за музичке
таленте у Ћуприји,
23.03.2008.године „Сусрет пролећу“, солисти : Јелена Јаковљевићфлаута и Стеван Спалeвић-клавир,
06.04.2008. Факултет уметности У Нишу у класи Весне Петковићдоцента,
20.04.2008. Концерт класе мр.Александре Ристић,
11.05.2008. Концерт катедре за гудаче у класи доцента Игора Алексића,

25.05.2008. Концерт класе доцента Братислава Златковића,
08.06.2008. Концерт „Млади долазе“ класе професора Биљане
Јовановић,
15.06.2008. Комична опера у једном чину Gian Carlo Menotti, солисти:
Катарина Симоновић-Иванковић-сопран, Иван Николић-баритон и
Марија Динов, клавирска сарадња
22.06.2008. Хор актива пензионера“УЧИТЕЉСКА ЛИРА“
29.06.2008. Српска музика на дар,Нишки Камерни хор
Ови концерти имају циљ да афирмишу младе таленте и едукују
љубитеље ове музике.

34 .*НИМУС*
23.октобра 2008.год.Министар културе Републике Србије, господин
Небојша
Брадић, први пут у историји Нишких музичких свечаности,свечано је
отворио 34.НИМУС.
Те вечери је наступио Илија Маринковић,истакнути српски
виолиниста,који живи у Бечу ,уз Нишки симфонијски оркестар и
диригента Дејана Савића, директора опере Народног позоришта у
Београду.Љубитељи класичног музичког звука, који су се окупили у
великом броју, у сали Дома Војске, уживали су у врхунској
интерпретацији P.I.Tchaikovsky и J.Brahms.
Овај концерт је на прави начин увео публику у наставак програмских
вечери 34.НИМУС-а, који се ове године одвијао под мотом *
Савршенство звука *.
Запажен је необичан наступ Београдског квартета харфи, које ретко
имамо прилике да чујемо у Нишу. Љубиша Јовановић, Сандра Белић и
Александар Сердар уз CAMERATA SERBICA су извели концерт у Dduru , J.Hajdna. Камерни звук смо чули у интересантним *дуетума и
октетима *Балканске камерне академије чији састав чине уметници из
Београда, Новог Сада и Љубљане.

Beltango, необичан и једини танго оркестар на нашим просторима, у
препуној сали Симфонијског оркестра, дочарао је необичним звуком
бандонеона музику далеке Аргентине.
У сарадњи са Француским културним центром из Ниша, на
овогодишњем НИМУС-у гостовао је дуо виолина – Debora Nemtanu и
Rafael Pero из Париза.Ови врсни уметници представили су се делима
Mocarta, Honegera и Ravela.

Истакла бих и наступ Јадранке Јовановић уз Краљевске гудаче Светог
Ђорђа, а такође и оперско вече * Травијате * - G.Verdija, у извођењу
ансамбла Народног позоришта из Београда.
Величанствен доживљај духовне музике за многобројну публику у
Сали Светосавског Дома, приредио је Црквени хор * Бранко * , уз
диригента госпођу Сару Цинцаревић.
Складни дијалог флауте и гитаре ( Ана величковић – Игић и Милош
Јањић ), обележио је претпоследње вече овогодишњег НИМУС-а.
Ефектном мешавином музичких стилова * Пројекат Жлуст * , један од
најинвентивнијих музичких састава у окружењу из Скопља, Нишки
симфонијски оркестар и диригента Le Fi Fi , на спектакуларан начин су
затворили 34.Нишке нузичке свечаности.
Овогодишњи НИМУС реализован је финансијама Скупштине Града
Ниша, Министарства културе Републике Србије, ДИН фабрике дувана
АД Ниш у саставу компаније Филип Морис, у организацији Нишког
симфонијског оркестра и Нишког културног центра.
Управо оваква синтеза више музичких праваца које су интерпретирали
врсни уметници на 34.НИМУС-у, дају јединствен звук којим је и
слоган *Савршенство звука*

у потпуности оправдан.
И ове године, као и ранијих година, „Народне новине“ су „НИМУС“
уврстиле у културни догађај године.
ГОСТОВАЊА
13.09.2008. године у сарадњи са Министарством Републике Србије
Нишки симфонијски оркестар је после 20 година гостовао на
43.“Мокрањчевим данима“ у Неготину. Том приликом су изведена дела
Константина Бабића,
нашег еминентног композитора поводом 60 годишњице његовог
уметничког
рада.
Наступили су солисти: Александра Ристић-мецосопран и Андрија
Минчић
кларинет.
Уметнички савет фестивала 43.“ Мокрањчевих дана“доделио је
признање
Нишком симфонијском оркестру, а диригенту Ле Фи Фиу почасницу.

VI ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ

Овај Извештај је сачињен на основу финансијске документације,
дневника,
књиговод.картица, рекапитулације прихода и расхода са следећим
стањем:

I Остварени приходи са процентуалним учешћем истих у укупним
приходима:
Врста

прихода

% учешћа
1.Рачун 7911 - Приходи из буџета____________________53 200
381,41
90,17
2.Рачун 7421 - Приходи од продаје добара и услуга_____ 693 246,58
6,26
3.Рачун 7441 – Приходи из донација__________________ 407 696,50
0,69
Укупно:
58 998 744,25
100,00

Структуру прихода из буџета сачињавају:
1.Приходи из општинског буџета ___________________
51 600 381,41
2.Приходи из републичког буџета_________________ 1 600
000,00
Укупно:
53 200
381,41

Структуру прихода од продаје добара и услуга сачињавају :
Рачун 742151 - Приходи од концерата_________________ 933 200,00
Рачун 742152 - Прих.од издавања у закуп клуба и сале ___2 760 046,58

Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају пренета
средства

Министарства за бригу о породици ради исплате породиљских
боловања као и
пренета средства Завода за социјално осигурање ради накнаде по
основу
боловања радника.

II Остварени расходи са процентуалним учешћем у укупним
расходима:

Врста расхода
% учешћа
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
1.Рачун - 4111111 - Плате и додаци_______________36 289 223,92
64,30
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
2.Рачун - 4120 - Социјални допр.на терет послод._____6 495 775,00
11,51
Социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца обухватају
три
врсте расхода и то:
-Рачун - 412111-Доп.за пенз.и инвал.осигурање______ 3 991 817,00
-Рачун - 412211-Доп.за здравствено осигурање_______2 231 789,00
-Рачун - 412311-Доп. за незапосленост _____________ 272 169,00
3.Рачун - 4140 - Социјална давања запосленима ______1 853 050,92
3,28

Социјална давања запосленима обухватају накнаде по основу боловања
породиља и боловања преко 30 дана.Ова врста расхода рефундира се од
Завода за социјално осигурање.
-Рачун - 414111 - Накнаде за време пород.одсуства___ 1 292 475,00
-Рачун - 414121 - Накнаде за боловања______________ 351 005,92
-Рачун - 414314 - Отпремн.прил.одласка у пензију____ 189 570,00
20 000,00
-Рачун - 414314 - Помоћ у случ.смрти чл.уже пород.__
4.Рачун - 41510 - Накнаде за запослене_______________ 993 655,00
1,76
Ова врста накнаде обухвата исплате за превоз радника на посао и са
посла која која се обезбеђује запосленом раднику Нишког
симфонијског оркестра.
5.Рачун - 416100- Накнаде и остали посебни расходи
2,61

1 474 472,00

- Рачун - 416111 - Јубиларне награде_______________
393 930,00
- Рачун - 416121 - Бонуси за државне празнике_______ 1 080 542,00

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
1.Рачун - 4210 - Стални трошкови_________________
429,67
3,10

1 748

Структуру сталних трошкова чине:
-Рачун - 42110- Трош.плат.промета и банк.услуга_______
402,19

234

Ово су обавезни трошкови банкарских услуга за посредовање у
платном промету.
Обрачун трошкова платног промета врши се истовремено кад и наплата
тих трошкова преко извода текућег рачуна.
-Рачун - 42120- Енергетске услуге___________________
822,33

1 095

Структуру енергетских услуга чине услуге за електричну енергију у
износу од
339.338,14 дин. по фактури добављача * Електродистрибуције* Ниш
као и услуге централног грејања по испостављеним фактурама
*Градске топлане * у износу од
756.484,19 дин.
-Рачун – 421300- Комуналне услуге___________________
146.896,47
Комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације по
испостављеним
фактурама ЈП * Наиссус* Ниш у износу од 58.377,11 дин., услуге
одвоза отпада
од стране ЈП * Медијана* Ниш у износу од 71.606,88 дин., допринос за
коришћење градског грађевинског земљишта у износу од 16.912,48
дин. по решењу
Дирекције за изградњу града Ниша.
-Рачун - 42140-Услуге комуникација___________________ 153
936,16
Услуге комуникација односе се на :
-Рачун - 421411- Телефонске услуге___________________
747,52
-Рачун - 421412- Услуге интернета____________________
177,64
-Рачун - 421414- Услуге мобилног телефона____________
000,00
-Рачун - 421421- Услуге ПТТ_________________________
011,00

113
1
34
5

34

-Рачун - 42150- Трошкови осигурања__________________
772,52

Трошкови осигурања обухватају трошкове осигурања имовине и
плаћају се на
основу примљених фактура * Дунав осигурања *.

-Рачун - 42160- Трошкови закупа_____________________

82 600,00

Ови трошкови обухватају трошкове закупа сале Клуба војске за
отварање и
затварање Нимус-а.
2.Рачун - 4220 - Трошкови путовања_______________
0,33

186 095,00

Структуру трошкова путовања чине:
1.Рачун 309,00
2.Рачун 000,00
3.Рачун 230,00
4.Рачун 556,00

422111- Трошк.дневница на служ.пут__________ 104
422121- Трошк.превоза на служ.пут___________

50

422194- Накнада за употр.сопст.возила________

6

422199- Остали трош.за служ.пут_____________

25

3.Рачун - 4230 - Услуге по уговору_________________
178,52
2,56

1 443

Структуру услуга по уговору чине:
- Рачун -42340 - Услуге информисања_________________
666,79

283

-Рачун -423421 - Услуге информисања јавности_________
116.466,71
У оквиру услуга информисања јавности обухваћене су услуге
информисања о
дешавањима на Нимус-у.
-Рачун -423431 - Услуге рекламирања_________________
47
200,00
У оквиру наведеног износа услуге рекламирања Нимус-а износе
18.800,00 дин.
-Рачун -423441 - Медијске услуге радија и телев.________
120.000,08
У оквиру наведеног износа медијске услуге радија и телевизије ( ТВ5,
Belle amie, Copernikus ) на Нимус-у износе 31.600,29 дин.
- Рачун - 42350 - Стручне услуге______________________ 522
307,80
Стручне услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује струч.
лице по основу уговора о делу и обухватају услуге штимовања клавира
од стране клавирштимера, услуге израде видео спотова,израду
програма и припрему за штампу,ажурирање сајта регистрација домена
на годину дана , одржавање сајта,итд.

У оквиру наведеног износе стручне услуге на Нимус-у износе
257.400,00 дин.и
обухватају услуге израде програма феситивала и припрему за
тампу,ажурирање
сајта Нимус-а, дизајн визуелног идентитета Нимус-а,израду плаката
фестивала и штампање,израду декоративног паноа,итд.

- Рачун – 42360 – Услуге у угоститељству_______________ 186
150,00
У оквиру наведеног износа услуге у угоститељству на Нимус-у износе
91.730,00 дин.
Уплате се врше на основу фактура угоститељских предузећа и радњи.
- Рачун - 42370 - Репрезентација______________________
958,47

66

Ови трошкови обухватају набавку материјала и робе која служи за
репрезентацију
( кафа, сокови, итд.)
У оквиру наведеног износа услуге репрезентације на Нимус-у износе
14.987,47 дин.
- Рачун - 42390 - Остале опште услуге__________________ 384
095,46
Наведене услуге обухватају услуге фотокопирање нотног материјала,
књиговод.
документације, услуге претплате на дневну штампу, штампање плаката
и програма.
У оквиру наведеног износа остале опште услуге на Нимус-у износе
298.066,40 дин.
4.Рачун - 42400 - Специјализоване услуге___________
632,00
8,59

4 846

Специјализ.услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице
по основу
уговора о аутор.хонорару.Обухваћене су накнаде по основу уговора о
ауторском
хонорару за за диригенте, солисте и
испомаж.музичаре ангажоване по Плану и
програму рада , услуге по основу ауторског хонорара за различита
гостовања
оркестра као и расходи везани за одржавање Нимус-а.

- Рачун- 424221 - Услуге у култури ___________________ 2 479
807,00
- Рачун- 424911 - Остале спец.услуге- НИМУС
2 366
825,00
Издвојена средства из Буџета града Ниша за реализацију Нимус-а
износе
1.574.753,00 дин,док је разлика у износу од 589.596,00 дин. покривена
из
сопствених прихода и то највећим делом захваљујући донацији
Фабрике дувана
Ниш а средства у износу од 1.165.000,00 дин. добијена су од
Министарства
културе РС.Укупна средства утрошена за реализацију Нимус-а износе
3.329.349,00 дин.

5.Рачун - 425000 - Тек.поп.и одр.зграда и опреме__
244,89
0,91
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Расходи текућих поправки и одржавања обухватају сервисирање
биротехничке
опреме,инвестиционо одржавање просторија,као и текуће поправке и
одржавање
намештаја,биротехничке опреме и музичких инструмената које се
обавља
једном годишње пре почетка концертне сезоне и трошкове текућег
одржавања
зграде.
385
Рачун - 425100 - Текуће попр.и одржавање зграда _______
156,13
Рачун - 425113 - Молерски радови______________________
156,13

385

Рачун - 425200 - Текуће поправке и одрж. опреме _______
088,76
Рачун-425222-Тек.попр.и одрж.рачунарске опреме_______
752,76
Рачун-425227-Тек.поправке и одрж.уградне опреме______
000,00
Рачун-425262-Тек.поправке и одрж.опр.за културу_______
336,00

126
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-Рачун – 42600 – Материјал__________________________
499 831,15
0,89
- Рачун – 426111 – Административни материјал__________
61 045,65
Ови трошкови се односе на куповину материјала за несметано
обављање
аминистративних послова:образаца,налога,фотокопир
папира,итд.Набавка и
плаћање се врши на основу улазних фактура добављача *Савремена
администрација*
Београд , Оffice superstore,итд.
- Рачун 426131 – Расходи за цвеће и зеленило____________
120,01
- Рачун 426311 – Мат.за струч.образовање запослених ____
35 700,00

28

Ова позиија односи се на трошкоце претплате на стручне публикације
и часописе
Предузећу *Привредни саветник * Београд.
-Рачун 426621 - Материјал за културу_________________
29 120,01
Материјал за културу обухвата потрошни материјал за музичке
инструменте и то:
жице,колофонијум,струне за гудала,трске за дувачке инструменте,кожу
за тимпане,
кожице за дувачке инструменте итд.

-Рачун - 426811 – Хемијска средства за чишћење________
35 976,62
-Рачун - 426812 – Инвентар за одржавање хигијене_______
3 290,01
-Рачун - 426819 – Остали мат.за одржавање хигијене_____
17 128,02

-Рачун - 426911 - Maтеријал за остале намене___________
547,34
-Рачун - 426913 - Алат и инвентар____________________
251,50

9
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УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
1.Рачун 43120- Машине и опрема________________
896,17
0,09

51

ОСТАЛИ РАСХОДИ
- Рачун 481991- Дона.осталим непроф.институц.________
857,00
0,03

17

1.Рачун - 48200 - Порези,обавезне таксе и казне________
877,40
0,05

25

- Рачун - 482111 – Стални порез на имовину____________
192,40
- Рачун - 482211 – Републичке таксе__________________
500,00
- Рачун - 482231 - Комунална такса__________________
500,00

10
9
5

- Рачун - 482251 - Судске таксе______________________
685,00
-----------------------

---------Укупно:

218,64

56 437

100,00
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

УКУПНИ ПРИХОДИ у износу

58 998

744,25
УКУПНИ РАСХОДИ у износу
56 437 218,64
ВИШАК ПРИХОДА у износу
2 561

525,61
За покриће утрошених средстава за
набавку имовине из текућих средстава
394,60
ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ ( УКУПАН )

2 559
2

131,01
Највеће учешће у укупним расходима обухватају расходи за запослене
и то 83,46%
a oд тога плате и додаци запослених 64,30%.
Специјализоване услуге обухватају услуге у култури (aуторски
хонорари,уговори о
делу, трошкови ноћења диригената, солиста и испомажућих музичара и
њихово
учешће у укупним расходим износи 8,59%.

Утрошена средства за набавку имовине из текућих средстава
обухватају
набавку и то:

1.Канцеларијска опрема________________________

119

416,00

2.Канцеларијска уградна опрема_________________

46

843,88

3.Електронска опрема__________________________

32

770,00

4.Опрема за културу___________________________ 1 968
152,97

5.Опрема за јавну безбедност____________________

300

310,00

6.Компјутерски софтвер________________________

91

901,75
Укупно: 2 559
394,60
У оквиру канцеларијске опреме набављена је следећа опрема:
архивски ормани
за опремање канцеларија - 3 ком. , двосед и фотеља, надградња већа и
мања,
тракасте завесе са носачима и роло завеса. У оквиру електронске
опреме набављена
је видео камера са стативом,торбом и звучницима.
У оквиру опреме за културу набављени су: мушки фрак,прслук,
м.кошуља, м.одело,
кравата,женске хаљине,тунике, женски комплети, женски сако,женске
сандале,
мушке ципеле.
Од музичких инструмената набављени су кларинети *А* и *B* - 2 ком.
Опрема за јавну безбедност обухвата против провални систем са видео
надзором.
У 2008.год. извршена је и легализација компјутерских софтвера.

Као што се види из горе наведеног извештаја Нишки симфонијски
оркестар је
Међутим, најзначајнији ефекти активности Нишког симфонијског
оркестра у
културе веома значајно за квалитет живота свих грађана. Нишки
симфонијски
оркестар пружа грађанима оне културне активности , догађаје и
манифестације које
се одликују актуелношћу,разноврсношћу и високим естетским
дометом.

НИШКИ
СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР
Директор
___________________________
Татјана Величковић Минчић

