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Позориште лутака Ниш 

Број:312/22-02  

Датум:05.04.2022. 

 

  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 

ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

  
ПРЕМИЈЕРНИ ПРОГРАМ И РЕПЕРТОАР 

 

У 2021. години реализоване су следеће премијерне представе: 

 

o „Принцеза на зрну грашка“ у режији Давора Драгојевића, 28.5.2021; 

o „Дванаесто море“ у режији Бориса Тодоровића, 28.6.2021; 

o „Трнова ружица“ у режији Валдимриа Лазића, 17.10.2021; 

o „Јежурка Јежић и драги гост“, новогодишња представа у режији Биљане Раденкoвић, 

23.12.2021. 

 

Напомена: Планирана премијерна представа „Бела бајка“ у режији Боње Лунгова из 

Бугарске ниje реализованa због тешке болести редитеља. Из тoг разлога је Позориште лутака 

предложило Управном одобору Измену Програма рада, која се односила на тачку 1 Програма 

рада Позоришта лутка Ниш за 2021. годину, да се уместо представе „Бела бајка“ у режији 

Боње Лунгова реализује представа „Трнова ружица“ у режији Владимира Лазића. За 

наведену представу нису била потребна додатна финансијска средства. 

 

Упрвни одбор Позоришта лутака Ниш на седници одржаној 10.6.2021. године донео је Прву 

измену Програма рада Позоришта лутака Ниш за 2021. годину, број 530/21-02 и доставио је 

Управи за друштвене делатности на даље поступање.  

 

Скупштина Града Ниша је на седници оржаној 25.8.2021. године дала сагласност на прву 

измену Програма рада Позоришта лутака Ниш (број сагласности 06-801/2021-42-02). 

 

 

Позориште је за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, остварило приход од 

1.234.050,00 динара: 

 

- Приход од продатих карата: 1.149.050,00 динара 

- Приход од закупа у државној својини: 85.000,00 динара 

- Остали приходи: / динара 

 

Репризне представе: 

 

На репертоару Позоришта су у периоду 1. јанура до 31. децембра на матичној сцени и 

фестивалима биле извођене следеће представе:  

 

1. Црвенкапа на зрну грашка 9. Радознало слонче 

2. Косић Босић 10. Алиса у земљи чуда 

3. Три прасета 11. Корњача и зец 
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4. Мала принцеза 12. Принцеза на зрну грашка 

5. Паткица Жуткица 13. Трнова ружица 

6. Била једном једна зима 14. Цвеће мале Иде 

7. Улица тра-ла-ла 15. Дванаесто море 

8. Палчица 16. Јежурка Јежић и драги гост 

    

Репризне представе игране су: 

 

o За слободну посету гледалаца 

o На фестивалима 

 

o Укупан број одиграних представа (на матичној сцени, отвореним градским 

просторима, другим сценама и фестивалима): 97 

 

- У сали Позоришта лутака: 83 

- У оквиру обележавања Градске славе Свети цар Константин и царица 

Јелена:  2 

- У оквиру Великог летњег фестивала у Нишкој Бањи: 1; 

- У оквиру Дечије недеље: 1 

- У оквиру хуманитраних програма поводом новогодишњег програма: 4 

- У оквиру других наменских програма: 2  

- На фестивалима: 4 

 

o Укупан број гледалаца (на матичној сцени, отвореним градским просторима, другим 

сценама  и фестивалима): 7.950  

 

o Укупан број представа и перформанса приказаних на Јутјуб каналу: 17 

 

- На Јутјуб каналу Позоришта лутака: 16 (14 у уквиру новогодишњег 

програма који је трајао до 14.1.2021. и 2 у оквиру обележавања Светског 

дана позоришта за децу и младе и Светског дана луткарства); 

- На Јутјуб каналу Позоришта за децу Крагујевац у оквиру Педесет првих 

сусрета професионалних позоришта лутака Србије који су имали онлајн 

издање: 1; 

 

o Укупан број гледалаца на Јутјуб каналу је 11.900.   

 

Напомене:  
 

o Током наведеног прериода није било организованих представа за ученике основних 

школа и предшколских установа због забране извођења ученика изван школског 

простора, на основу мера Владе Републике Србије и Кризног штаба за спречавање 

и сузбијање заразне болести COVID-19. Извођене су само представе за слободну 

посету гледалаца четвртком и недељом;  

 

o Одлука Владе Републике Србије и Кризног штаба о ограничењу броја гледалаца 

(дозвољена попуњеност позоришне сале била је 50% капцитета) је знатно утицала на 

остварене приходе. 
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ФЕСТИВАЛИ  

Позориште лутака је учествовало на 5 националних фестивала и освојило 12 награда (од чега 

2 Гран-прија):  

 

1. Педесет први сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Крагујевац, онлајн 

издање: 

   

1. Награда стручног жирија за глумачко остварење Светлани Михајловић; 

2. Награда за најбољу анимацију „Јанко Врбњак“  Марији Цветковић; 

 

2. Тринаести фестивал представа за децу професионалних позоришта Србије   

    „Мали Јоаким“,  Грачаница:  

 

1. Гран-при „Мали Јоаким“; 

2. Награда „Мали Јоаким“ за режију Драгани Милошевски Попов; 

3. Награда „Мали Јоаким“ за сценографију Зорани Петров; 

4. Награда „Мали Јоаким“ за костимографију Стефану Савковићу; 

5. Награда „Мали Јоаким“ за глумачко остварење Александри Павловић; 

6. Специјална награда  за више епизодних улога Јелени Ђорђевић 

 

3. Дупло издање Фестивала АСИТЕЖ-а Србије / ФАС 2021, представа „Палчица“ у режији 

Драгане Милошевски Попове 

 

4. Педесет други сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Нови Сад,  

     представа „Принцеза на зрну грашка“ у режији Давора Драгојевића 

  

1. Награда за глумачко достигнуће Даворину Динићу; 

2. Награда за најбољу анимацију „Јанко Врбњак“ Мирјани Ђорђевић; 

 

5. Једанаести позоришни фестивал за децу „ЗајеЧАР“, представа „Палчица“ у режији  

Драгане Милошевски Попове 
 

1. Гран-при; 

2. Награда за најбољег глумца Срђану Миљковићу;  

 

Напомена: Због пандемије заразне болести Ковид-19, остали фестивали на којима је 

Позориште лутака требало да учествује у наведеном периоду су одложени за наредну годину. 

 

ГОСТОВАЊА 

 

„Невид театар“ из Бања Луке гостовао је 11.3.2021. у Позоришту лутака у оквиру пројекта 

„Образовање кроз игру”: изведене су 2 радионице за децу и одржана 1 представа; 

 

Највањена гостовања других позоришта и позоришних трупа и уговорена гостовања 

Позоришта лутака Ниш отказана су због неповољне епидемиолошке ситуације изазвене 

пандемијом вируса Ковид-19. 
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САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА  

 

Сарадња са институцијама на реализацији Програма за децу и других програма из 

области културе. 

 

o Наставило сарадњу са основним школама у оквиру које су након летњег школског 

распуста одигране 4 представе, а остале заказане представе су отказане због 

погоршања епидемиолошке ситуације у школама.  

 

o У оквиру обележавања градске славе изведене су 2 представе и то: 1 представа у 

парку Светог Саве 2.6.2021. године, 1 представа у Нишкој Бањи 3.6.2021. године, а 

представа која је требало да се изведе 1.6.2021. године на платоу испред Официрског 

дома је отказана због временске непогоде;  

 

o Наставило сарадњу са ГО Нишка Бања у оквиру које је на Великом летњем фестивалу 

изведена 1 представа 30.6.2021. године; 

 

 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА И 63 ГОДИНЕ 

ПРОФЕСИОНAЛНОГ СТВАРАЛАШТВА 

 

Позориште лутака је 23. јуна обележило Дан позоришта и 63 године професионалног 

стваралаштва. Додељене су годишње награде за радни допринос и уметничко достигнуће за 

претходну сезону. 

 

 

САРАДЊА СА МЕДИЈИМА 

 

Позориште је током 2021. године сарађивало са локалним, регионалним и националним 

електронским медијима. Поред уобичајеног достављања информација и саопштења за 

штампу електронским путем и гостовања у радио и телевизијским емеисијама, повећан је 

број аудио и видео укључења у радио и телевизијске програме, којима смо промовисали 

онлајн активности, програм на матичној сцени и јавним просторима у граду и учешћа на 

фестивалима. 

 

Интернет новине, портали, часописи: Аладин, Бест, Вести, Главне вести, Грид3, Дечји 

сајт, Е7631 инфо, Инфо пулт, Југпрес, Јужна Србија инфо, Јужне вести, Култ-Ура, 

Медиапрес, На видику, Наисус инфо, Нај вести, Нишке вести, Нишке новине, Нишки портал, 

018, Пало, С медиа, Табла, Тајм, Чупава келераба, Новинари он лајн, Белами портал, Сана 

лајф, Вугла Србија, The World News, Wordpress, Дечији сајт; 

Новине: Народне новине; 

Радио станице и радио програми: Банкер радио, Радио Београд, Радио Глас, Сити радио; 

Телевизије: Телевизија Белами, Телевизија Зона плус, Телевизија Коперникус, Нишка 

телевизија. 
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САРАДЊА СА СТРУКОВНИМ УДРУЖЕЊИМА 

 

Позориште лутака, као редовни члан, активно је учествовало у раду:  

 

o Аситеж центра Србије, као делу Међународне позоришне асоцијације за развој 

позоришта за децу и младе; 

o УНИМА цетра Србије, као делу међународне лукарске асоцијације; 

o Заједнице професионалних позоришта лутака Србије; 

 

СПОНЗОРИ 

Поводом Дана Позоришта лутака остварена је сарадња са посластичаром „Липа“ и пекаром 

„Бранковић“. 

 

ПОЗОРИШНА СЛАВА 

 

Дана 26.11.2021. године обележена је позоришна слава Свети Јован Златоусти. 

 

ИЗДАВАЊЕ ПОЗОРИШНЕ ДВОРАНЕ 

  

Позоришна дворана је уступана на коришћење по основу пословне сарадње, за хуманитарне 

манифестације и по основу закупа укупно 14 пута: 

 

Драмска радионица за децу - Невид театар, Бања Лука (2x), Сцена у трену - Театар 

импровизације, Урбан фест СКЦ (5x), Радио театар из Загреба, Фолклорно друштво 

„Теодора“, Удружење писаца Седмица, Студентска организација IFMSA-Srbija - локални 

комитет Ниш (2x). 

 

Ради заштите здравља и поштовања превентивних и заштитних мера и неугрожавања 

здравља посетилаца, корисника наших услуга и запослених, Позориште није било у 

могућности да издаје своју салу на коришћење другим институцијама и школама као 

предходних година. 

  

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ 

  

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године извршено је следеће одржавање зграде 

и опреме: 

 

o Молерски радови 

o Водоводно-канализациони радови 

o Електричне инсталације 

o Поправка крова (из донација) 

o Централно грејање  

o Остале услуге и материјали за текуће поправке 

o Поправка опреме за саобраћај 
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o Административна опрема 

o Опрема за културу 

o Опрема за јавну безбедност 

 

За одржавање зграде и опреме утрошена су средства у износу од 245.136,00 динара и то: 

 

o са буџетског рачуна 236.885,00 динара 

o са сопственог рачуна  8.251,00 динара 

 

МАШИНЕ И ОПРЕМА 

 

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године набављена је администартивна опрема 

у вредности од 55.659,00 динара и опрема за културу у вредности 377.700,00 динара.  

 

o са буџетског рачуна  433.359,00 динара 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ 

 

У 2021. години, запослено је: 

 

На одређено време:  

 

o 1 извршилац на пословима директор;  

o 1 извршилац на пословима виши архивски помоћник; 

o 1 извршилац на пословима службеник за послове заштите, безбедности и здравља на 

раду; 

o 1 извршилац на пословима разводник као замена запослене на дужем боловању; 

o 1 извршилац на пословима разводник  као замена замене  запослене на дужем 

боловању; 

 

Напомињемо да је заснивање радног односа на одређено време у Позоришту било неопходно 

за несметано функционисање делатности, те је Позориште у радном односу на дан 31.12. 

2021. године имало: 

 

o 40 запослених на неодређено време; 

o 5  запослена на одређено време. 

 

АНГАЖОВАЊЕ ГЛУМАЦА ПО УГОВОРУ 

 

За ангажовање глумаца у 2021. години  исплаћени су  хонорари у износу од  94.200,00 

динара. 

 

Током 2021. године била су ангажована 2  лица по основу уговора о привременим и 

повременим пословима и по основу тог ангажовања, исплаћена су средства у износу од  

185.009,00динара. 

 

Током 2021. године Позориште лутака је ангажовало два лица по основу уговора о делу и 

исплаћена су средства у износу од 63.223,00 динара.  

 

Током године  било је  ангажовано једно лице  по уговору о ауторском хонорару. 





ИЗВЕШТАЈ О РАДУ - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

 

 

Извештај о финансијском пословању сачињен је на основу финансијске документације, 

дневника, главне књиге, а у складу са следећим законским прописима: 

 
- Закон о буџетском систему ( * Службени гласник РС* ,бр.54/2009, 73/2010, 

101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015-

(др.закон),103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021(др.закон), 

 

- Уредба о буџетском рачуноводству ( *Сл.гласник РС * бр.125/2003, 12/2006 и 

27/2020 ), 

 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски    систем  

( *Сл.гласник РС * бр.16/2016,49/2016,107/2016,46/2017,114/2017, 20/2018, 

36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 

66/2021 и 130/2021 у даљем тексту; Правилник о Контном плану ), 

 

- Правилник о начину припреме , састављања и подношења финаснсијских 

извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и буџетских фондова  ( *Сл.гласник РС * 

бр.18/2015, 104/2018,151/2020, 8/2021, 41/2021 и 130/2021године. 

 

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са 

стопама амортизације ( * Сл.лист СРЈ * бр.17/97 и 24/2000године. 

 

 

Приликом састављања финансијског извештаја за 2021.год. примењена је готовинска 

основа за вођење буџетског рачуноводства дефинисана као начело рачуноводственог 

обухватања прихода и расхода у тренутку наплате, односно плаћања.  

 
 

 

Преглед остварених прихода и извршених расхода Позоришта лутака за 2021.годину 

 

 

Приходи : 

1. 791111-Приходи из буџета извор 01                   

59.490.344,83 

3. Средства из осталих извора   

742141- Приходи од продаје добара и услуга извор 04 1.149.050,00  

742142-Приход од закуп.непокр.у држ.свој.које корис.изв.04  85.000,00  

                                                                                           1.234.050,00 

УКУПНО:     60.724.394,83 
 

 

 

 

 

 



Расходи: 

 

Поз. 

 

Конто 

 

Опис 

Средства из  

буџета  

2021.год. 

Средства из 

осталих 

извора 

2021.год. 

Укупна 

средства 

2021.год 

Програмска класификација 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 

211 411000 Плате и додаци запослених  39.991.286,00 0 39.991.286,00 

 100 Плате и  додаци запослених 39.991.286,00 0 39.991.286,00 

212 412000 Социјални доприноси на терет послода. 6.659.004,00 0 6.659.004,00 

 100 Допринос за пензијско и инвалидско oсиг. 4.599.313,00 0 4.599.313,00 

 200 Допринос за здравствено осигурање 2.059.691,00 0 2.059.691,00 

213 413000 Накнадa у натури 562.320,00 194.240,00 756.560,00 

 100 Накнадa у натури 562.320,00 194.240,00 756.560,00 

214 414000 Социјална давања запосленима 292.155,00 231.919,00 524.074,00 

 100 - испл.накн.за време одсус.с посла 0 0 0 

 300 - отпремнине и помоћи 292.155,00 141.392,00 433.547,00 

 400 - помоћ у медиц. лечењу зап.или члан. пор. 0 90.527,00 90.527,00 

215 415000 Накнаде трошкова за запослене 299.903,00 4.011,00 303.914,00 

 100 - накнаде трошкова за запослене 299.903,00 4.011,00 303.914,00 

216 416000 Награде бонуси и остали посл.расх. 2.402.877,00 0 2.402.877,00 

 100 - награде бонуси и остали посл.расх. 2.402.877,00 0 2.402.877,00 

217 421000 Стални трошкови 3.483.638,74 414.031,88 3.897.670,62 

 100 - платни промет 81.232,10 14.035,17 95.267,27 

 200 - енергетске услуге 2.854.997,35 0 2.854.997,35 

 300 - комуналне услуге 175.057,54 145.86 175.203,40 

 400 - услуге комуникација 56.058,68 399.850,85 455.909,53 

 500 - трошкови осигурања 316.293,07  316.293,07 

 900 - радио и телевизијска претплата 0 0 0 

218 422000 Трошкови путовања 0 21.805,00 21.805,00 

 422100 Трошкови службеног путовања у земљи 0 20.690,00 20.690,00 

 422200 Трошкови службеног путовања у иностр. 0   

 422300 Трошкови  путов. у оквиру ред.рада ( такси) 0 1.115,00 1.115,00 

219 423000 Услуге по уговору 589.596,69 366.086,17 955.682,86 

 100 - административне услуге 0 0 0 

 200 - компјутерске услуге 36.000,00 145.973,72 181.973,72 

 300 - услуге образ. и усаврш. запослених 40.000,00 99.576,00 139.576,00 

 400 - услуге информисања 0 0 0 

 500 - стручне услуге 136.852,00 93.000,00 229.852,00 

 600 - услуге за домаћинство и угоститељство 0 0 0 

 700 - репрезентација 4.864,69 4.536,45 9.401,14 

 900 - остале опште услуге 371.880,00 23.000,00 394.880,00 

220 424000 Специјалзоване услуге 0 17.500,00 17.500,00 

 200 - услуге образовања и културе 0   

 300 - медицинске услуге 0 17.500,00 17.500,00 

221 425000 Текуће поправке и одржавања 236.885,00 8.251,00 245.136,00 

 100 - одржавање зграда 129.435,00 2.998,00 132.433,00 

 200 - одржавање опрема 107.450,00 5.253,00 112.703,00 

222 426000 Материјал 144.686,60 102.129,99 246.816,59 

 100 - административни материјал 47.655,60 11.390,00 59.045,60 

 300 - материјал за образовање кадра 31.020,00 54.960,00 85.980,00 

 400 - материјал за саобраћај 0 0 0 

 700 - материјал медицински и лабораторијски  20.981,42 20.981,42 

 800 - материјал за домаћинство 66.011,00 5.340,00 71.351,00 

 900 - материјал за посебне намене  9.458,57 9.458,57 



225 481000 Донације невладиним организацијама 0 8.712,00 8.712,00 

 900 -донације невладиним организацијама 0 8.712,00 8.712,00 

226 482000 Порези, таксе, и казне 0 0 0 

 100 - остали порези 0 0 0 

 200 - обавезне таксе 0 0 0 

 300 - новчане казне 0 0 0 

227 483000 Новчане казне по решењима судова 0 0 0 

 100 - новчане казне по решењима судова 0 0 0 

228 512000 Машине и опрема 433.359,00 0 433.359,00 

 100 - опрема за саобраћај 0 0 0 

 200 - администрат.опрема 55.659,00 0 55.659,00 

 400 - опрема за оч.животне средине   0 0 0 

 600 - опрема за културу 377.700,00 0 377.700,00 

 800 - опрема за јавну безбедност 0 0 0 

229 515000 Нематеријална имовина 0 0 0 

 100 - нематеријална имовина 0 0 0 

  Укупно 55.095.711,03 1.368.686,04 56.464.397,07 

 

 

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког  

Стваралаштва 

 

 

 

232 422000 Трошкови путовања 414.390,00 99.650,00 514.040,00 

 100 Трошкови службеног путовања у земљи 414.390,00 99.650,00 514.040,00 

 200 Трошкови службеног путовања у иностр.    

 200 Трошкови служ.путов.у иностр. извор 07 0 0 0 

233 423000 Услуге по уговору 108.580,15  108.580,15 

 100 - административне услуге 0  0 

 200 - компјутерске услуге 0  0 

 300 - услуге образ. и усаврш. запослених 0  0 

 400 - услуге информисања 65.174,05  65.174,05 

 500 - стручне услуге 27.003,00  27.003,00 

 600 - услуге за домаћинство и угоститељство 3.000,00  3.000,00 

 700 - репрезентација 13.403,10  13.403,10 

 900 - остале опште услуге 0   

234 424000 Специјалзоване услуге 3.651.788,00 296.400,00 3.948.188,00 

 200 - услуге образовања и културе 3.651.788,00 296.400,00 3.948.188,00 

 300 - медицинске услуге 0 0  

235 426000 Материјал 219.875,65 27.599,72 247.475,37 

 100 - административни материјал 42.075,36 9.750,00 51.825,36 

 300 - материјал за образовање кадра 0 0 0 

 400 - материјал за саобраћај 0 0 0 

 600 - материјал за образ.културу и спорт 98.555,29 11.676,00 110.231,29 

 800 - материјал за домаћинство 0 0 0 

 900 - материјал за посебне намене 79.245,00 6.173,72 85.418,72 

236 483000 Новчане казне по решењима судова 0   

 100 - новчане казне по решењима судова 0  0 

  Укупно; 4.394.633,80 423.649,72 4.818.283,52 

 

1201-0001  -                                                               56.464.397,07 

1201-0002  -                                                                 4.818.283,52 

УКУПНИ РАСХОДИ -                                            61.282.680,59 



 

Укупни приходи 60.724.394,83 – укупни расходи 61.282.680,59= 558.285,76 

 

Разлика између прихода и расхода – ДЕФИЦИТ = 558.285,76 динара 
 

Образложење расхода у 2021.години 

      411100 Бруто плате запослених ( 39.991.286,00 дин.) 

      Обрачун и исплата плата запосленима у Позоришту лутака врши се у складу са Уредбом о 

oбрачуну и исплати плата запослених у јавним службама („Сл.гл.РС“, бр.54/08), којом су 

утврђени коефицијенти за послове у позоришту. У износ плате су садржана сва увећања за 0,4 

по коефицијенту за сваку годину навршеног стажа, накнада зарада за боловања до 30 дана као и 

додатке за ноћни рад и рад на државнни празник  у складу са Законом, (за период децембар 

други део 2020. до аконтације за децембар 2021.године) 

           412000 Социјални доприноси на терет послодавца ( 6.659.004,00 дин.)  

      12% ПИО – 4.599.313,00 динара; 5.15% Здравство 2.059.691,00 динара;  Износи су одређени 

на основу закона и првог става овог образложења који се односи на начин планирања бруто 

плата запослених, (за период децембар други део 2020. до аконтације за децембар 

2021.године) 

     413000 Накнада у натури  ( 756.560,00 дин.) 

     Висина накнаде –маркице за превоз – одређена је у складу са правилником о исплати 
превоза, оснивач плаћа трошкове за прву зону  (другу и трећу  зону градског превоза плаћа 

позориште, као и поклоне деци за нову годину). 

      414000 Социјална давања запосленима ( 524.074,00 дин.) 

Отпремнине приликом одласка у пензију исплаћена једна од оснивача у износу од 292.155,00, а 

са сопственог исплаћена помоћ у случају смрти  члана уже породице у износу од 141.392,00 

динара и помоћ у медецинском лечењу запослених  и рођење детета у износу 90.527,00 динара. 

     415000 Накнаде трошкова за запослене (303.914,00)   

 (за исплату готовине  за превоз од (априла 2021 до новембра 2021.год) исплата почела 

од априла када је и донет правилник. 

416000  Награде, бонуси, и остали пословни расходи- јубиларне награде (2.402.877,00 дин.) 

        Исплаћене јубиларне награде по закону за осам запослених за 2021.годину  

 421100 Трошкови платног промета и банкарске услуге ( 95.267,27 дин.)    

 421200 Енергетске услуге ( 2.854.997,35 дин.) 

       Овај износ обухвата трошкове електричне енергије и трошкове централног грејања. 

     

 



  421300 Комуналне услуге ( 175.203,40 дин.) 

       Износ обухвата трошкове потрошње воде, дератизације, дезинсекције, дезинфекције и 
изношења смећа..  

      421400 Услуге комуникације ( 455.909,53 дин.) 

      Ови трошкови односе се на трошкове телефона за три броја, интернет услуга, мобилних 

телефона и поштанских трошкова и тд.. 

      421500 Трошкови осигурања ( 316.293,07 дин.) 

      Ови трошкови се односе на осигурање имовине, опреме, осигурања возила, публике и 

запослених. 

      422100 Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству ( 535.845,00 дин.) 

      Трошкови пословних путовања у земљи и иностранству, односе се на пословна путовања 

везана зa   реализацију Плана и програма рада Позоришта лутака за 2021.године. За програмске 
класификације: 1201-0001-функционисање локалних установа културе и 1201-0002- Јачање 

културне продукције и уметничког стваралаштва.  

     423200 Компјутерске услуге( 181.973,72 дин.) 

    Одржавање програма и софтвера у Позоришту лутака. 

    423300 Услуге образовања и усавршавања запослених ( 139.576,00 дин.) 

    Исплаћене су чланарине „ АСИТЕЈА“,  Униме и Заједница професионалних позоришта 

Лазаревац, котизације за семинар итд. 

     423400 Услуге информисања ( 65.174,05 дин.) 

      Односе се на услуге штампања рекламно пропагандног материјала за премијерне представе, 

штампање улазница. За програмске класификације: 1201-0001-функционисање локалних 
установа културе и 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва.   

    423500 Стручне услуге ( 256.855,00 дин.) 

     Обухватају правно заступање пред домаћим судовима у износу од 256.855,00 динара. За 

програмске класификације: 1201-0001-функционисање локалних установа културе и 1201-0002- 

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва.   

      423600 Услуге за домаћинство и угоститељство (3.000,00 дин.) 

      Обухватају трошкове  хемијског чишћење .  За програмске класификације: 1201-0001-

функционисање локалних установа културе и 1201-0002- Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва.   

         423700 Репрезентација (22.804,24 дин.) 

 Обухвата набавку кафе, пића, сокова и др. за коктеле поводом премијерних представа, за  

седнице Управног одбора, позоришне славе, конференције за штампу,и др,  За програмске 



класификације: 1201-0001-функционисање локалних установа културе и 1201-0002- Јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва.   

     423900 Остале опште услуге (394.880,00 дин.) 

     Ови трошкови обухватају услуге фотокопирања,  извршене услуге по уговорима, уговоре о 

привремено повременим пословима, и др. За програмске класификације: 1201-0001-

функционисање локалних установа културе и 1201-0002- Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва.  .  

424200 Услуге  културе (3.948.188,00 дин.) 

         Обухватају ауторске хонораре за сараднике на три премијерна пројекта, као и ангажовање 

глумаца по уговору о ауторском хонорару . За програмске класификације 1201-0002- Јачање 

културне продукције и уметничког стваралаштва.  

424300 Медецинске услуге (17.500,00 дин) 

Обухватају прегледе запослених по налогу инспекције заштита на раду.  

425100 Текуће поправке и одржавање зграде (132.433,00 дин.)     Односи се на столарске 

радове, водоводно- канализационе радове, централно грејање, хидраулику, електричну 
инсталацију, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде и др.  

425200 Текуће поправке и одржавање опреме (112.703,00 дин.) 

      У текуће поправке и одржавање опреме спадају поправке и одржавање опреме за саобраћај, 

административне опреме, опреме за културу и јавну безбедност и др.  

426100  Административни материјал (110.870,96 дин.) 

     Набавка потребног канцеларијског материјала, цвећа (за премијере и смртне случајеве) 

набавка тонера и тд. За програмске класификације: 1201-0001-функционисање локалних 

установа културе и 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. . 

426300 Материјал за образовање кадра (85.980,00 дин.) 

     Набавка стручне литературе за образовање кадра. 

426600 Материјал за образовање културу и спорт (110.231,29 дин.) 

Набавка материјала за потребе позоришних представа. 

426700 Материјал медицински и лабораторијски (20.981,42 дин.) 

Набавка медицинског материјала за дезинфекцију због ситуације са ковидом 

426800 Материјал за домаћинство ( 71.351,00 дин.) 

  Набавка материјала за одржавање хигјене. 

 

 



 426900 Материјал за посебне намене ( 94.877,29 дин.) 

  Материјал за посебне намене обухвата потрошни материјал за припрему премијерних и 
обнову   представа, ( текстил, даске, сунђере, обућу, конце, шминку за глумце, фарбе и др.) 

ситан инвентар и др. За програмске класификације: 1201-0001-функционисање локалних 

установа културе и 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

  481000 Донације осталим непрофитним организацијама (8.712,00 дин.) 

  Уплаћена су средства на име дечије недеље.   

  512000 Машине и опрема ( 433.359,00дин.) 

Набављена административна опрема  и опрема  за културу (огласна табла, 3 столице, 2 

штампача и дим машина). 

У периоду од 01.01.2021 год.-31.12.2021год. 

-Укупни приходи...................................................60.724.394,83 

-Укупни расходи.................................. .................60.849.321,59 

-Извршени издаци ( кл.5 за основна сред.) ........      433.359,00 

-  ДЕФИЦИТ..........................................................     558.285,76 

 Укупни приход потиче  из : 

- Буџета Града ....................................... ....... 59.490.344,83   

- Сопствених прихода.................................     1.234.050,00 

Укупно:                                                            60.724.394,83 

Сопствена средства остварена су : 

- од продаје представа....................... .......   1,149.050,00 
- закупа простора........................................       85.000,00 

Укупно:                                                         1.234.050,00 

Анализом прихода може се закључити следеће: 

Учешће сопствених приходау укупном приходу износи................2.03% 

Учешће буџета Града....................................................................... 97.97% 

У оквиру сопствених средстава структура је следећа: 

Приходи од представа учествују са............................................  93.11% 

Закуп простора...............................................................................   6.89% 

 




