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ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 

НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА 

за 2021. годину 

 

Прва већа инструментална формација, која  је свакодневно ,,уживо” изводила класичну музику на 

таласима Радио Ниша, формирана је 1952. године  под именом Симфонијски оркестар Радио Ниша. 

    Извођењем дела Моцарта, Бетовена, Хајдна и Петра Стојановића, на концерту одржаном 16. марта  

1953. године, започела је историја Нишког симфонијског оркестра, који је по први пут наступио као 

Градски симфонијски оркестар, под диригентским вођством Стојана Андрића. Исте године оркестар ће 

одржати још четири концерта у Нишу и један у Лесковцу и тиме постати један од главних покретача 

музичког живота града Ниша. 

   Прикључивањем Радио Ниша Радио Београду,  оркестар се  припаја  Народном позоришту, где уз 

хор представља окосницу Музичке гране позоришта. За руководиоца Музичке гране постављен је 

диригент и композитор др Илија Маринковић. Систематским радом на развоју симфонијске, али и сценске 

музике, интезивним припремама и пробама, заједно са хором и солистима,  др Илија Маринковић 30. јуна 

1954. године први пут у Нишу концертно је извео оперу Травијата, а већ 7. децембра 1955. године у  

Народном позоришту, одржано је  сценско извођење ове опере. Следи и прво сценско извођење опере 

Риголето, 1955. године, а потом и опере, Пчелица Маја, Служавка господарица, Бастијен и Бастијена, Еро 

с оног свијета, Севиљски берберин, Кавалерија Рустикана...    

Амбиције уметника веома брзо отварају перспективу за нове музичке изазове па оркестар прву 

међународну сарадњу остварује 1954.године, гостовањем грчке пијанисткиње Васе Девеци. Ангажовањем 

изврсних солиста из земље и иностранства, учешћем на отварању Првог југословенског фестивала хорова, 

гостујући у неколико градова југоисточне Србије оркестар започинје мисију ширења музичке културе и 

тиме постаје значајан фактор музичког живота  града и целог региона   

Као самостална музичка институција, оркестар ради од 1960. године, под руководством диригента 

и професора из Београда Ламбре Димитријевића. Након неколико успешних сезона које остварује у раду 

са оркестром, наследиће га Николај Бојаџијев са којим Градски симфонијски оркестар наставља 

просперитет, а за изузетан симфонијски коцерт приређен у част југословенско - норвешког пријатељства 

оркестар је увршћен у ред кандидата за Октобарску награду града Ниша. 

До доласка сталног диригента Јураја Ферика 1969.године, оркестар ће водити директор и диригент 

Скопске филхармоније Ванчо Чавдарски, чији ће педагошки рад, познавање психологије музичара  и 

стручност знатно уздићи квалитет оркестра.  

Десетогодишње вођство Јурија Ферика, обележиће период гостовања еминентних уметника из 

иностранства (Емина Хачатуријана из СССр-а и других уметника из Румуније и Пољске) као и прва 

гостовања оркестра у Београду, Новом Саду, Суботици, а 1973.године и културну сарадњу са Републиком 

Румунијом, где је потписан уговор са филхармонијом из Крајове. Нишки оркестар је 1973.,1975., 1978. 

године гостовао у Крајови, а наши суседи  су узвратили гостовањима у  Нишу. 

Уз финансијску помоћ градских структура Нишки симфонијски оркестар 1975. године оснива и 

организује Октобарске музичке свечаности,  фестивал класичне музике који током деценија  прераста у 

традиционалну музичку манифестцију  Нишке музичке свечаности – НИМУС. На Фестивалу учествују 

најеминентнија  и  најреномиранија  имена светске и домаће музичке сцене. Јубиларни 40-ти НИМУС 

обележио је концерт највећег светског флаутисте данашњице, швајцарца Емануела Паија уз пратњу НСО 

и диригентско вођство Свилена Симеонова из Бугарске. 

Период петогодишњег рада оркестра са сталним диригентом Сандром Заниновићем обележиће 

гостовањима познатих уметника - Јована Колунџије, Владимира Крпана, Стефана Миленковића, пољског 

диригента Тадеуша Хахаја, а остварена је и интензивна сарадња са Приштинским симфонијским 

оркестром.  
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Крајем 1989. године улога сталног диригента  оркестра поверена  је младом и перспективном  

диригенту из Београдa, Дејану Савићу, чија ће концепција рада подићи ниво музицирања и подстаћи 

интересовање публике, довођењем звучних музичких имена попут Милице Барић, Ферн Рашковић, 

Александра Шандорова, Марине Арсенијевић, Катарине Крпан...  

Са украјинским диригентом из Кијева Анатолијем Новицким, оркестар започиње интензиван и 

озбиљан рад. Оркестар добија у сигурности и квалитету музицирања, а захтевна симфонијска дела под 

вођством Маестра Новицког, оркестар  реализује веома успешно. 

Оркестар ће 1998. године остварити сарадњу са грчким диригентом Јанисом Адамидисом  и  

одржати концерте у грчким градовима Катерини и Паралији.  

             Млада, амбициозна и пуна стваралачког елана - директор НСО Милена Ињац, уноси нову енергију 

у оркестар 2000.године, када ступа на дужност. Упорним радом враћа се техничка сигурност оркестра, а 

на истакнутим местима у оркестру форсирају се млади музичари, те оркестар добија на ентузијазму. 

Након одласка Милене Ињац, искусни диригент Андреј Андрејев, са изграђеним стилом веома 

брзо успоставља добру сарадњу са ансамблом, а резултат су добри концерти. 

Без сталног диригента, оркестар ради од 2006.године до данас, а улогу рада са оркестром пеузимају 

гостујући диригенти: Ле Фи Фи, Данијеле Ђулијо Молес, Свилен Симеонов, Тошио Јанагисава, Саша 

Николовски Ђумар, Срба Динић, Лука Теста и нишки диригенти Сузана Костић, Милена Ињац, Зоран 

Станисављевић и млади Мирослав Иванковић...  

Поводом обележавања 17 векова  Миланског едикта 2013. године, НСО је у сарадњи са оркестром 

Факултета уметности извео 9.ту симфонију Лудвига ван Бетовена на Летнјој позорници у Тврђави и 

остварио  веома запажен успех а исте године на свечаном концерту под називом, „60 година музике у 

Константиновом граду“, одржаном поводом јубилеја 60 година од оснивања НСО и 1700 година 

миланског едикта, Нишким симфонијским оркестром дириговало је десеторо најеминентнијих диригената 

из земље и света. 

            Оркестар 2013. годину обележава и издавањем првог компакт диска извођењем ,,Симфоније из 

Новог света“ Антоњина Дворжака. 

Оркестар је потписник  бројних уговора о сарадњи међу којима са ФУ у Нишу, Музичком школом 

у Нишу, француским Институтом у Нишу. 

Захваљујући раду са искусним диригентима, оркестар задржава висок ниво музицирања и као већ 

зрео ансамбл, у могућности је да изводи целокупну оркестарску литературу. Програмски циљеви оркестра 

током шест деценија постојања остају непромењени: квалитетно  премијерно извођење,  представљање 

остварења светске уметничке баштине, ангажовање домаћих уметника и композитора, трајни записи 

концерата... У циљу популаризације оркестар уводи програм Музичко преподне, Четири  музичка 

циклуса, трибину Музика, реч, боја, музику једног поднебља, Тематски концерти, афирмацију младих - 

Променадни концерти, неговање публике Педагошки концерти.. 

У богатој концертној делатности оркестар је остварио успешне турнеје у свим већим градовима 

Србије, потом у Румунији, Бугарској, Аустрији, Италији, Грчкој, Шпанији и престоницама бивше 

Југославије, а наступао је и на значајним  музичким фестивалима: Дубровачке летње игре, Мокрањчеви 

дани, Олимпус у Грчкој, Нишке музичке свечаности и априла 2016. године отвoрио је фестивал Евмелија 

у Волосу (Грчка), а у сарадњи са Софијском синфониетом, 2018. обележио је дан Европе, 9. мај у једној од 

највећих концертних дворана на Балкану - Булгарија (Софија), када је Бугарска била председавајућа ЕУ... 

  За досадашње велике успехе у својој културно-уметничкој мисији, Нишки симфонијски оркестар је 

добитник значајних награда и признања: Златна плакета додељена од Културно-просветне заједнице 

Србије, Златна значка Југословенских хорских свечаности 1970., награда Ослобођења Града Ниша 1971. 

године, највише признање Града Ниша, награда „11.Јануар“2013.године и после 46. година поново Златну 

значку, сада Интернационалних Хорских свечаности 2016. године. 
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 I  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ  ДЕЛАТНОСТИ  

 

           Зграда Нишког симфонијског оркестра налази се у центру града, што је веома повољно за публику. 

Ипак, просторије у згради и дозидани део иза зграде, недовољни су и неусловни за обављање свих 

делатности. Клуб Нишког симфонијског оркестра који је издаван у закуп, а чији је корисник Нишки 

симфонијски оркестар, по истеку уговора остао је на коришћење Нишком симфонијском оркестру. 

Адаптацијом ових просторија стекли би се услови да се досадашњи дефицитарни простор вишенаменски 

искористи.  

   

            Оркестру недостаје: 

-  простор за вежбање музичара;  

-  гардероберни простор  за музичаре; 

-  гардероберни простор за публику; 

-  магацински простор за чување инструмената у  власништву оркестра;  

-  просторија за диригента; 

-  просторије за солисте; 

-  тоалет за посетиоце; 

 

 

II  ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ ЗА РАД ОРКЕСТРА  

 

          Нишки симфонијски оркестар финансира се средствима одобреним од буџета Града Ниша. Мањим 

делом оркестар се финансира из сопствених прихода. Проценат извршења буџета за 2021.годину износи 

94, 25%.  

          Око 70% музичара користи своје сопствене инструменте. Многи од инструмената су у личној 

својини музичара, стари су и дотрајали, па би многе инстументе требало ставити ван употребе и набавити 

нове оркестарске инструменте. 

 

 

III КАДРОВИ 

 

          Укупан број запослених у Нишком симфонијском оркестру 2021.године је 42, од тог броја 41 је 

запослен на неодређено време и један запослени је на одређено време (именовано лице - в.д директора 

установе). 

          Сектор Оркестар обухвата 36 извршилаца.   

          Сектор Заједничких служби обухвата пет извршилаца и једно именовано лице - в.д. директора 

установе. 

          У 2021.години било је кадровских промена.    

          Закључно са 31.12.2021.године, број запослених је смањен за два извршиоца у сектору Оркестар, 

услед навршавања 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. У 2021. години новозапослена 

су два извршиоца на неодређено време.      

          Укупан број извршилаца у Нишком симфонијском оркестру на дан 31.12.2021.године је 42, од тог 

броја 41 је запослен на неодређено време и један запослени је на одређено време (именовано лице - в.д. 

директора установе ). Квалификациона структура запослених  је следећа : ВСС - 33,  ВШС - 2,  ССС - 7. 
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IV РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 

  

        Реализација програмске активности установе се огледа кроз одржавање 13 премијерних концерата, 

jeдног хуманитарног концерта у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша, три концерта квартета  и 

једног квинтета Нишког симфонијског оркестра у склопу обележавања Градске славе „Св.цар Константин 

и царица Јелена“,  једног  променадног концерта  и  једног  концерта  квартета   Нишког  симфонијског 

оркестра  поводом обележавања  Међународног  дана  деце оболеле од рака  у  сарадњи  са удружењем 

„Нурдор“,  наступом испред Градске куће поводом отварања фестивала „Филмски сусрети“ и наступом 

гудачког квартета Нишког симфонијског оркестра  поводом  уручења  награда  угледним    привредним 

инстутуцијама Града Ниша.   

        Музичари  светског реномеа,  који су наступали  са  Нишким  симфонијским  оркестром  су: 

виолончелиста Денис Шаповалов из Русије, пијаниста Антонио ди Кристофано из Италије, виолиниста 

Симос Папанас из Грчке, млади таленти из Србије, пијаниста Андрија Мамутовић и Петра Спасојевић, 

најбољи виолиста и и виолончелиста Србије, Саша Мирковић и Драган Ђорђевић - Сузуки, као и многи 

други уметници, који су на прави начин подигли квалитет Оркестра  и  ставили  Град  Ниш  на  мапу 

културног живота у нашој земљи и иностранству.     

            Због мера у складу са препорукама Владе Републике Србије, а у вези сузбијања пандемије,  нисмо 

били у могућности да организујемо премијерне концерте по усвојеном Програму рада  ( нису одржана три 

Премијерна концерта ), фестивал класичне музике  Нишке  музичке свечаности  –  НИМУС  и  педагошке 

концерте, тако да су сва одступања настала из наведеног разлога.  

           Укупан број посетилаца на свим концертима, са капацитетом сале од 30% током целе године, због 

мера поводом спречавања пандемије био је 2520. 

 

ПРЕМИЈЕРНИ КОНЦЕРТИ 

Реализовани су следећи концерти: 

 

 

21. јануар 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солиста: Џени Захариева (клавир) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: В.А. Моцарт - Клавирски концерт бр.9, Ес-дур, 

В.А. Моцарт - Серенада бр. 10 „Gran partita“ за дуваче, Б-дур 

 

 

12. фебруар 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солиста: Јелена Јаковљевић (флаута) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Ј. С. Бах - Оркестарска свита за соло флауту бр.2, 

Ј. Раф - Симфониета оп.188 
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25. фебруар 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солиста: Антонио ди Кристофано (клавир) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: В. А. Моцарт - Клавирски концерт бр.14, Ес-дур 

Ф. Менделсон - Увертира, Ц-дур, за дуваче, ар. Свилен Симеонов 

Г. Ф. Хандел - Музика на води, за дуваче и удараљке, ар. Свилен Симеонов 

 

 

5. март 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солиста: Катарина Симоновић Иванковић (сопран) 

Диригент: Јули Дамианов 

Програм: Ј. Штраус II, А. Дворжак, Ђ. Пучини, Ј. Штраус, Ш. Гуно, Ф. Лехар 

 

 

8. април 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солиста: Симос Папанас (виолина) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Т. Албинони - Адађо у г-молу за гудаче 

А. Вивалди - Годишња доба, за соло виолину и гудаче 

Г. Ф. Хендл - Алелуја из ораторијума Месија за дуваче, ап. Свилен Симеонов 

 

 

29. април 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солиста: Денис Шаповалов (виолончело) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Е. Елгар - Серенада за гудаче оп.20 

А. Пиацола - Фуга у Мистерио, за гудаче, ап. Свилен Симеонов 

Ф. Гулда - Концерт за соло виолончело и дуваче 
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13. мај 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солиста: Петра Спасојевић (клавир) 

Диригент: Милена Ињац 

Програм: Х. Родриго - Адађо, за дуваче 

Г. Фауре - Паване 

В. А. Моцарт - Клавирски концерт, бр. 12, А-дур, К 414 

 

 

27. мај 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солисти: Станислава Алађозовски (виолина), Саша Мирковић (виола) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Г. Ф. Хендл - Музика за Краљевски ватромет, увертира за дуваче, ар. Свилен Симеонов 

Г. Ф. Хендл - Арија из опере „Риналдо“ „Оставише ме да плачем“, ар. Свилен Симеонов 

В. А. Моцарт - Арија из опере „Чаробна фрула“ „Краљица ноћи“, ар. Свилен Симеонов 

В. А. Моцарт - Мала ноћна музика 

В. А. Моцарт - Симфонија кончертанте 

 

 

4. јун 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солиста: Андрија Мамутовић (клавир) 

Диригент: Миленa Ињац 

Програм: Ж. Бизе - Камерна свита, за дуваче 

Х. Виља Лобос - Choro бр.1, за гудаче  

В.А. Моцарт - Клавирски концерт, бр.23 

 

 

17. јун 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Ж. Бизе, А. Баросо, Битлси, Р. Капи, Оригинал латино, Аргентински танго, Бразилски плес, Г. 

Гименез... 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

23. септембар 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солисти: Климент Тодороски (виолина), Ђорђи Алађозовски (фагот), Томе Атанасов (обоа), Драган 

Ђорђевић (виолончело) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Д. Шостакович - Камерна симфонија (Посвећено жртвама II светског рата) 

Ј. Хајдн - Симфонија Кончертан  

 

 

7. октобар 2021. 

 

Премијерни концерт 

 

Солисти: Хуанхо Меркадал (кларинет), Јонас Меркадал (кларинет) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Г. Доницети - Симфонија за дуваче, г-мол 

Џ. Ф. Соуза - Валцер за дуваче, ор. Свилен Симеонов 

Џ. Ф. Соуза - Свита за дуваче, ор. Свилен Симеонов 

В. А. Моцарт - Дивертименто за гудаче, Д-дур 

Ф. Кромер - Концерт за два кларинета и оркестар, Ес-дур 

 

 

30. децембар 2021. 

 

Премијерни концерт - Новогодишњи концерт 

 

Солиста: Александра Ристић (мецосопран) 

Диригент: Свилен Симеонов 

Програм: Ј. Штраус, Ј. Штраус II, К. Дебиси, Д. Шостакович, Ж. Бизе, С. Бинички 
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V  ИЗВЕШТАЈ  О  ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ   

 
 
 
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-р.закон,103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 ), 

 

- 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 ), 

 

- Правилник о начину припреме , састављања и подношења завршних рачуна  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 130/2021 ), 

 

- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације 

( * Сл.лист СРЈ * бр.17/97 и 24/2000 ) 

 

 

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.  

 
 
I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ                

 

– Приходи из буџета _________________________________________________       67.179.775,17               

– Приходи од продаје добара и услуга __________________________________            290.227,00 

– Приходи од донација  ______________________________________________              49.988,00 
    

                                 

                                                                                                           Укупни приходи:    67.519.990,17         

 

Структуру прихода од продаје добара и услуга сачињавају: 

 

– Приходи од премијерних концерта____________________________________            245.227,00   

– Остали сопствени приходи ( закуп сале )______________________________                45.000,00 
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II ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ  

 

 

РАСХОДИ  ЗА  ЗАПОСЛЕНЕ 

 

 

Рачун 4110 –  Плате и додаци запослених                                                       45.540.704,82         

 

Плате и додаци запослених обухватају плате по основу цене рада, додатак за време проведено  

на раду ( минули рад ) као и накнаду зараде за првих 30 дана одсуствовања са посла услед болести. 
 

Рачун 4120 – Социјални доприноси на терет послодавца                              7.582.444,87           

 

Социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца обухватају три 

врсте расхода и то: 

– Допринос за ПИО___________________________________________            5.237.124,00 

– Допринос за здравствено осигурање___________________________             2.345.320,87 

 

Рачун 4130 – Накнаде у натури                                                                              648.426,60             

 

Ова врста накнаде обухвата исплате за превоз радника ( маркица ) на посао и са посла која се о 

безбеђује запосленим радницима Нишког симфонијског оркестра и  износи од 622.426,60 динара. 

Накнада за превоз радника ( маркица ) на посао и са посла која се обезбеђује запосленом  

раднику Нишког симфонијског оркестра по цени превозне карте за прву зону у 2021.године  

износила је 1.980,00 дин. 

Обзиром да Нишки симфонијски оркестар има у сталном радном односу три запослена  

чије је место пребивалишта ван Ниша, конкретно два запослена у Белој Паланци и један  

у Лесковцу, износ од 1.980,00 дин. месечно није довољан за покриће њихове накнаде за  

превоз која је у 2021.год. за C зону износила 8.500,00 дин. за Белу Паланку и 10.130,00 дин.  

за Лесковац. 

Износ од 186.876,60 динара за покриће трошкова превоза запослених ван Ниша исплаћен је из сопствених 

средстава. 

Износ 26.000,00 динара односи се на исплату накнада за поклоне деци до 15.година поводом 

Новогодишњих празника. 

 

Рачун 4140 – Социјална давања запосленима                                                        702.476,50  

 

Ова врста давања обухвата исплату отпремнине приликом одласка у пензију у износу од  

662.476,50 динара и помоћи у случају смрти члана уже породице у износу од 40.000,00 динара. 

 

Рачун 4150 – Накнаде трошкова за запослене                                                        522.438,41 

 

Ова врста накнаде обухвата  исплату накнаде за превоз на посао и са посла у новцу.   

 

Рачун 4160 –Награде,бонуси и остали посебни расходи                                     1.277.606,00           

 

–Јубиларне награде  и остали посебни расходи______________________           1.277.606,00 

 

Исплаћене су јубиларне награде за пет запослених радника НСО  у 2021.години.  
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КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА  И РОБА 

 

Рачун – 4210 – Стални трошкови                                                                                1.538.341,83        

 

Структуру сталних трошкова чине: 

 

1. Трошкови платног промета и банкарских услуга_______________________             93.678,18 

 

2. Енергетске услуге_________________________________________________           950.481,12 

 

Структуру енергетских услуга чине услуге за електричну енергију у износу од 171.420,29 дин.  

као и услуге централног грејања у износу од  779.060,83 динара.  

 

3. Комуналне услуге________________________________________________            116.803,36 

 

Комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације у износу од 13.696,96 динара, 

услуге дератизације у износу од 7.000,00 динара, услуге заштите имовине у износу од  

46.800,00 динара и услуге одвоза отпада у износу од 49.306,40 динара. 

 

4.Услуге комуникација_____________________________________________               70.283,44 

 

Услуге комуникација односе се на: 

– Телефонске услуге_________________________________________________           20.874,44 

– Интернет и слично_______________________________________________               46.409,00 

– Пошта___________________________________________________________              3.000,00 

 

5. Трошкови осигурања имовине и запослених __________________________         307.095,73 

 

Рачун – 4230 – Услуге по уговору                                                                               1.613.256,40          

 

Структуру услуга по уговору чине: 

 

1. Компјутерске услуге_______________________________________________          37.960,00 

2. Котизација за семинаре____________________________________________           20.788,00 

3. Услуге информисања______________________________________________         187.728,00 

4. Објављивање тендера и информативних огласа________________________           38.892,60   

3. Стручне услуге___________________________________________________         206.284,00 

4. Услуге за домаћинство и угоститељство______________________________         132.250,00 

5. Репрезентација ___________________________________________________          59.802,80 

6. Остале опште услуге______________________________________________         929.551,00 

 

Рачун – 4240  – Специјализоване услуге                                                                  6.683.734,57           

 

Специјализоване услуге обухватају услуге за чије се обављање ангажује лице по основу  

уговора о ауторском хонорару.  

 

– Услуге образовања,културе и спорта_______________________________          6.683.734,57 

Овим исплатама обухваћене су накнаде по основу уговора о ауторском хонорару за диригенте, 

солисте и ангажоване испомажуће музичаре за програмску делатност.  
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Рачун – 4250 – Текуће поправке и одржавање зграда и опреме                            199.800,00             
 

Расходи текућих поправки и одржавања обухватају трошкове текућег одржавања 

зграда и трошкове текућег одржавања опреме. 

– Текуће поправке и одржавање зграда_________________________________         60.000,00 

– Текуће поправке и одржавање опреме________________________________        139.800,00 

 

Рачун – 4260 – Материјал                                                                                          1.243.628,90           

  

– Канцеларијски материјал___________________________________________          77.626,10 

– Стручна литература за редовне потребе  запослених____________________          57.090,00 

– Материјали за културу ________________ ____________________________        999.850,00                                          

– Хемијска средства за чишћење______________________________________          29.993,40 

– Инвентар за одржавање хигијене____________________________________            9.960,00 

– Остали мат.за одржавање хигијене__________________________________           29.902,40 

– Материјал за остале намене ________________________________________          39.207,00                                      

 

 

 

ОСТАЛИ   РАСХОДИ 

 

Рачун – 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама                             1.947,00  

 

Уплаћена су средства на име „Дечије недеље“.          

 

Рачун – 4820 – Порези, обавезне таксе и казне                                                            5.398,00   

         

– Судске таксе__ ____________________________________________________        5.398,00 

 

                                                                                       Укупни расходи:                  67.560.203,90    

 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

Рачун – 5120 – Машине и опрема                                                                                49.988,00 

 

– Административна опрема____________________________________________     49.988,00 

 

 

УТВРЂИВАЊЕ   РЕЗУЛТАТА  ПОСЛОВАЊА 

                                УКУПНИ ПРИХОДИ                                                                67.519.990,17 

                                УКУПНИ РАСХОДИ                                                                67.560.203,90  

                     ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                       49.988,00             

    МАЊАК  ПРИХОДА И ПРИМАЊА – БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ                            90.201,73 

    Део нераспоређеним вишка прихода и  примања из ранијих  

    година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће  

    године                                                                                                                            90.201,73               

 

Мањак прихода и примања – буџетски  дефицит  у износу од 90.201,73 динара  коригован је пренетим  

нераспоређеним  вишком  прихода и примања из ранијих година.  
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Структура остварених расхода по изворима финансирања 

 

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе 

 

 

      

Бр. 

поз. 

                               

Конто 

                                                                          

Опис 

               

Остварени 

расходи  

             

Средства 

буџета града 

Ниша 

                 

Средства из 

осталих 

извора 

    

211 

         

4110 

                                     

Плате,додаци и накнаде запослених 

          

45.540.706 

           

45.540.706 

             

 4111 Плате и додаци запослених 45.540.706 45.540.706  

212 4120 Соц.доприноси на терет послодавца 7.582.445           7.582.445  

 4121 Допринос за ПИО 5.237.124 5.237.124  

 4122 Допринос за здравство 2.345.321 2.345.321  

213 4130 Накнаде у натури 648.426             435.600 212.826 

 4131 Накнаде у натури 648.426             435.600 212.826 

214 4140 Социјална давања запосленима 702.477 662.477 40.000 

 4143 Отпремнине и помоћи 702.477 662.477 40.000 

215 4150 Накнаде трошкова за запослене 522.438 445.328 77.110 

 4151 Накнаде трошкова за запослене 522.438 445.328 77.110 

216 4160 Накнаде зап.и остали пос.расх. 1.277.606 1.262.640 14.966 

 4161 Накнаде запосленима и остали пос.рас. 1.277.606 1.262.640 14.966 

217 4210 Стални трошкови 1.538.341 1.522.747 15.594 

 4211 Платни промет 93.678 81.084 12.594 

 4212 Енергетске услуге 950.481 950.481  

 4213 Комуналне услуге 116.803 116.803  

 4214 Услуге комуникација 70.283 67.283 3.000 

 4215 Трошкови осигурања 307.096 307.096  

218 4220 Трошкови путовања    

 4221 Трошкови службених путовања у земљи    

219 4230 Услуге по уговору 273.891 264.853 9.038 

 4232 Компјутерске услуге 37.960 37.960  

 4233 Котизација за семинаре 20.788 20.000 788 

 4234 Услуге информисања 38.893 38.893  

 4235 Стручне услуге    

 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство    

 4237 Репрезентација    

 4239 Остале опште услуге 176.250 168.000 8.250 

221 4250 Текуће поправке и одржавање 199.800 199.800  

 4251 Одржавање зграда 60.000 60.000  

 4252 Одржавање опреме 139.800 139.800  

222 4260 Материјал 243.778 243.778  

 4261 Административни материјал 77.626 77.626  

 4263 Материјали за образ.и усавр.запослених 57.090 57.090  

 4268 Материјал  за одржавање хигијене и угос. 69.855 69.855                                                                                           

 4269 Материјали за посебне намене 39.207 39.207  
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225 4810 Дотације невладиним организацијама 1.947  1.947 

 4819 Дотације осталим непроф.институцијама 1.947  1.947 

226 4820 Порези,обавезне таксе и казне 5.398        5.398 

 4821 Остали порези 5.398        5.398 

 4822 Судске таксе    

228 5120 Машине и опрема 49.988 49.988  

 5122 Административна опрема – из.фин.01    

 5122 Административна опрема – из.фин.08 49.988 49.988  

  Програмска активност 1201 – 0001: 58.587.241 58.210.362 376.879 

 

 

 

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 
     

Бр. 

поз. 

              

Конто 

                                                                             

Опис 

               

Остварени 

расходи  

             

Средства 

буџета Града 

Ниша 

                 

Средства 

из осталих 

извора 

231 4210 Стални трошкови    

 4211 Платни промет    

 4216 Закуп осталог пословног простора    

232 4220 Трошкови путовања    

 4221 Трошкови службених путовања у земљи    

 4222 Трош.служ. путовања у иностранство     

233 4230 Услуге по уговору 1.339.366 1.336.018 3.348 

 4234 Услуге информисања 187.728 184.380 3.348 

 4235 Стручне услуге 206.284 206.284  

 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 132.250 132.250  

 4237 Репрезентација 59.803 59.803  

 4239 Остале опште услуге 753.301 753.301  

234 4240 Специјализоване услуге 6.683.735 6.683.533 202 

 4242 Услуге у култури 6.683.735 6.683.533 202 

 4249 Остале специјализоване услуге    

235 4260 Материјал 999.850 999.850  

 4266 Материјал за културу 999.850 999.850  

 4269 Материјали за посебне намене    

  Програмска активност 1201 – 0002: 9.022.951 9.019.401 3.550 

 

Извори финансирања: 

01 Приходи из буџета                                                                        67.610.192          67.229.763 

04 Приходи из осталих извора                                                                                                                 380.429 

Укупна средства из свих извора:                                                  67.610.192          67.229.763         380.429 

 

Програмска активност 1201- 0001: Функционисање локалних установа културе  

 

Ова програмска активност  Нишког симфонијског оркестра подразумева редовно функционисање 

установе кроз исплату зарада и накнада запосленима, накнада у натури, социјалних давања запосленима, 

јубиларних награда, исплату сталних трошкова, трошкова за текуће поправке и редовно одржавање зграде 

и опреме,набавку опреме итд.            
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Остварен је циљ, исплаћене су зараде и остала давања запосленима у складу са законом и реализоване су 

планиране активности везане за несметано функционисање установе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 

Програмска активност Нишког симфонијског оркестра усмерена је на премијерно извођење  

најзначајнијих дела музичке литературе ради формирања музичког укуса слушалаца и подстицања 

едукативног развоја шире јавности.  

 

Ова програмска активност Нишког симфонијског оркестра односи се и на  Нишке музичке свечаности – 

Нимус, фестивал класичне музике који се традиционално одржава у Нишу  обухвата наступе домаћих и 

страних симфонијских и камерних оркестара, као и наступе инструменталних солиста и оперских певача. 

Нишке музичке свечаности – Нимус нису одржане у 2021.години. 

 

 

Преглед извршења буџета за 2021.год. 

 
Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе 

 

Бр. 

поз. 

              

Конто 

                                                                               

Опис 

                

Финансијски 

план за 

2021.год.  

             

Остварени 

расходи у 

2021.год. 

                        

Извршење 

буџета у      

% 

           

211 

                 

411 

                                                            

Плате,додаци и накнаде запослених 

       

46.600.000 

      

45.540.706      

                 

97,73 

212 412 Соц.доприноси на терет послодавца 7.759.250 7.582.445 97,72 

213 413 Накнаде у натури 1.000.000 648.426 64,84 

214 414 Социјална давања запосленима 904.000 702.477 77,71 

215 415 Накнаде трошкова за запослене 720.000 522.438 72,56 

216 416 Накнаде зап.и остали посл. расходи 1.295.000 1.277.606 98,66 

217 421 Стални трошкови 2.023.000 1.538.341 76,04 

218 422 Трошкови путовања 50.000 0,00 0,00 

219 423 Услуге по уговору 613.000 273.891 44,68 

221 425 Текуће поправке и одржавање 240.000 199.800 83,25 

222 426 Материјал 369.000 243.778 66,06 

224 444 Пратећи трошкови задуживања 40.000  0,00 

225 481 Донације осталим непроф.институцијама 20.000 1.947 9,74 

226 482 Порези,таксе и казне 90.000 5.398 6,00 

227 483 Новчане казне и пенали по решењу 80.000  0,00 

228 512 Машине и опрема 100.000 49.988 49,99 

                                                                    

Програмска активност 1201 – 0001: 

                    

61.903.250 

      

58.587.241                

                   

94,64 
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Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 

Бр. 

поз. 

              

Конто 

                                                                  

Опис 

            

Финансијски 

план за 

2021.год.                  

      

Остварени 

расходи у 

2021.год.            

    

Извршење 

буџета у      

%                     

231 421 Стални трошкови 40.000  0,00 

232 422 Трошкови путовања 90.000  0,00 

233 423 Услуге по уговору 1.705.000 1.339.366 78,56 

  

 234 

    

    424 

 

Специјализоване услуге 

                  

6.943.000 

       

6.683.735       

                

96,27 

235 426 Материјал 1.020.000 999.850 98,02 

236 483 Новчане казне и пенали по реш. суд. 30.000 0,00 0,00 

                                                                   

Програмска активност 1201 – 0002: 

              

9.828.000 

        

9.022.951        

              

91,81 

 
Преглед извршења буџета према програмским активностима: 

Програмска активност 1201 – 0001:                                                  61.903.250        58.587.241               94,64 

Програмска активност 1201 – 0002:                                                    9.828.000          9.022.951               91,81 

Укупно:                                                                                                71.731.250        67.610.192              94,25 

 

  
Програмска активност 1201- 0001: Функционисање локалних установа културе  

 

Финансијским планом за 2021.годину планирана  средства износе 61.903.250,00 динара.  

У 2021.години  остварени расходи износе 58.587.241,00 динара тако да је проценат извршења  

буџета 94,64%. 

 

Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 

 

Финансијским планом за 2021.годину планирана а  средства износе 9.828.000,00 динара.  

У 2021.години остварени расходи износе 9.022.951,00 динара тако да је проценат извршења буџета 

91,81%. 

Финансијским планом за 2021.годину укупна планирана  средства износе 71.731.250,00 динара.  

У 2021.години  остварени расходи износе 67.610.192,00 динара тако да је проценат извршења буџета 

94,25%. 

 

Због мера у складу са препорукама Владе Републике Србије, а у вези сузбијања пандемије, нисмо били у 

могућности да организујемо премијерне концерте по усвојеном Програму рада  за 2021.годину, тако да су 

сва одступања између планираних  и реализованих средстава настала из наведеног разлога.       
Нишки симфонијски оркестар је у 2021.години рационално пословао водећи рачуна о свим расходима и 

издацима. Буџетска средства наменски су утрошена у складу са опредељеним средствима буџета Града 

Ниша по позицијама и контима.     

 

      Руководилац фин.послова                                                                                         в.д. директора  

              Л.Ј.Благојевић                                                                                               Светозар Везенковић 

                                                                  

 


