
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМВЛ  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 6-3/2021-325/1-јј  
дана : 18.јуна 2022. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  и  допуни  
Програма  рада  Позоришта  младих, Нови  Сад  за  2022. годину, са  Рефератом  и  
3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 6-3/2021-325!1-Іі  од  18. јуна  
2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  
изменама  и  допуни  Програма  рада  Позоришта  младих, Нови  Сад  за  2022. годину, 
уврсти  у  дневни  ред  ссднице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  
донесе  Решење  у  предложеном  тексту . 
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На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада, поводом  разматрања  Нацрта  
решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  и  допуни  Програма  рада  Позоришта  
младих, Нови  Сад  за  2022. годину, на  147. седници  од  18. јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЈБ  УЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
и  допуни  Програма  рада  Позоришта  младих, Нови  Сад  за  2022. годину, 
коју  је  Управни  одбор  Позоришта  младих, Нови  Сад  донео  на  Сххј  
седници  одржаној  7. јуна  2022. године. 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставња  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  решења  о  давању  
сагласности  на  Одлуку  о  изменама  и  допуни  Програма  рада  Позоришта  
младих, Нови  Сад  за  2022. годину, и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  
Сада  да  донесе  ово  решење  у  предложеном  тексту. 

111. 3а  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  далибор  Рожић, члан  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, а  за  повереника  Зорица  Шијак, в.д. начелника  Градске  управе  
за  културу. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВи  САД  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НоВОГ  САДА  
Број: 6-3/2021-325/1-11 
дана:18. јуна  2022. године  
НОВИ  САД  



РЕГјУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
п)Ад  новИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број : ХVј-012-О1/2022-3О3 

9. јун  2022. године  
ноВи  слд  

ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ПРЕДМЕТ  Мишњење  на  Нацрт  решења  о  давању  сагјіасности  на  Одлуку  о  изменама  и  
допуни  Програма  рада  Позориппа  младих, Нови  Сад  за  2022. годину  

Градска  управа  за  прописе  размотрилаје  Нацрт  решења  о  давању  сагласности  

а  С 7лук  о  изменама  и  допуни  Програма  рада  Позоришта  младих 5  Нови  Сад  за  2022 

Градса  управа  за  прописе  нема  примедби  на  Нацрт  решења  



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  50. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) и  члана  28. став  1. алинеја  трећа  Одлуке  о  установама  културе  
чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на   седници  одржаној   2022. године, 
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  

ОдЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА  И  дОНУНИ  ПРОГРАМА  РАДА  
по3оРишТА  МЛАдиХ, НОВИ  САД  ЗА  2022. ГОдШіУ  

1. дАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Одлуку  о  изменама  и  допуни  Програма  рада  
Позоришта  младих, Нови  Сад  за  2022. годину, коју  је  Угјравни  одбор  
Позоришта  младих, Нови  Сад  донео  на  СХХј  седници  одржаној  7. јуна  2022. 
године. 

2. Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕНУБЛИКА  СРБИЈА ПРЕдСЕДНHЦА  
АУТОНОМНА  HOKPAJHHA ВОЈВОДІША  
ГРАд  НОВИ  САД Mѕc Јвпена  Маранковић  Радомировић  
СКУHШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број: 
д  ана: 
НОВИ  САд  



РЕФЕРАТ  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  и  допуни  
Програма  рада  Позоришта  младих, Нови  Сад  за  2022. годину, садржан  јс  у  члану  39. тачка  50. Статута  
Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19) и  члану  28. став  1. алинеја  трећа  
Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
16/22), којима  је  уређено  да, ради  обезбеђивања  заштите  општег  интереса  у  установама  културе  чији  је  
оснивач  Град  Нови  Сад, Скупштина  Града  Новог  Сада  даје  сагласност  на  годишњи  проrрам  рада  ових  
установа . 

Позориште  младих, Нови  Сад, доставило  је  Градској  управи  за  културу  Одлуку  о  изменама  и  
допуnи  Програма  рада  Позоришта  младих, Нови  Сад  за  2022. годину, коју  је  Управни  одбор  донео  на  
СХХј  седници  одржаној  7. јуна  2022. године. 

Наведеном  одлуком, у  оквиру  извора  финансирања  01 - Општи  приходи  и  примања  буџета, 
увећана  су  средства  на  позицијама : плате, додацu н  накнаде  запослених  (зараде), социјални  доприноси  
на  терет  послодавца , социјална  давања  запосленима , наrраде  запосленима  и  остали  посебни  расходи, 
специјализоване  услуге, док  су  умањена  на  позицијама: трошкови  путовања, услуге  по  уговору, 
материјал, што  је  довело  до  укупног  повећања  средстава  на  овом  извору  финансирања . 

У  оквиру  буџетских  извора  уводи  се  извор  финансирања  07 - Трансфери  од  другuх  нивоа  власти  
у  оквиру  којег  се  увећавају  средства  на  позицијu: услуге  по  уговору  за  600.000,00 динара, 
спецuјализоване  услуге  за  1.790.000,00 динара  и  материјал  за  410.000,00 динара. Средства  су  
определена  Решењем  Министарства  културе  и  информисања  број : 401-01-296/2022-03 од  27. априла  
2022. године, о  додејіи  средстава  за  суфинансирање  пројеката  у  области  позоришне  уметностu 
(стваралаштво , продукција  и  интерпретација ) у  2022. години, за  ,,Новосадске  позоришне у  износу  
од  1 .000.000,00 динара, Решењем  Покрајинског  секретаријата  за  културу, јавно  информисање  и  односе  с  
верским  заједницама  број  137-45 1-54/2022-0 1-5 од  2 1. априла  2022. године, о  додели  средстава  по  
расnисаном  јавном  Конкурсу  за  финансирање  - суфинансирање  пројеката  савременог  стваралаштва  у  
АП  Војводини  у  2022. години, подршка  развоју  сценског  стваралаштва  - позориште /уметничка  иrра, за  
,,Фестивал  Новосадске  позоришне  игре  у  износу  од  1.500.000,00 дuнара  и  за  ,,Гуливерова  путовања  у  
износу  од  300.000,00 динара. 

У  оквиру  извора  финансирања  04 - Сопствени  приходи  буџетских  кориснuка, увећана  су  
средства  на  позицијама:  награде  запослен uма  u остали  посебни  расходи, стални  трошковu, трошковu 

путовања, специјализоване  услуге, текуће  поправке  и  одржавање, машине  u опрема, што  је  довело  до  
укуnног  повећања  средстава  на  овом  извору  финансирања . 

У  оквиру  додатних  извора, уводи  се  извор  13 - Нераспоређени  вишак  прихода  и  примања  uз  
ранuјих  година, у  којем  се  средства  распоређују  на  позицију: текуће  поправке  и  одржавање . 

Укупни  расходи  Позорuшта  младих, Нови  Сад  за  2022. годину  су  планирани  у  истом  износу  као  
приходн. 

Имајући  у  вuду  наведено, предлажемо  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  Решење  о  давању  
сагласностu на  Одлуку  о  нзменама  и  допуни  Проrрама  рада  Позоришта  младих, Нови  Сад  за  2022. 
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На  основу  члана  1 8. алинеја  пета  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  

Нови  Сад  ( Сзјужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22) и  члана  25. Статута  Позоришта  

Младих, Нови  Сад  бр. 1858/2010 од  6. септембра  2010. године, 2544/2016 од  15. новембра  

2016. године, 338 од  7. фебруара  2018. године, 2914 од  19. децембра  2018. године, 1596 од  25. 

јуна  2019. године  и  345 од  18. фебруара  2021. године, Управни  одбор  Позоришта  младих, 

Нови  Сад, на  гјредлог  директора  на  СХХІ  седници  одржаној  7. јуна  2022. године, доноси  

ОДЛУКУ ОЗоРИцт  МЛАДИХ  
О  ИЗМЕНАМА  И  допуНи  ПРОГРАМА  РАДА Број   Ј  /  

ПОЗОРИШТА  МЛАДИХ, НОВИ  САД  ЗА  2022. годиНу....................9G. 
човис 4 

І. У  Програму  рада  Позоришта  младих, Нови  Сад  за  2022. годину, који  је  донео  Управни  

одбор  на  седници  одржаној  10. децембра  202 1. године  у  глави  ,,I1. пЛАНИРАНИ  

TPOHІKOBH ПОСЛОВАЊА тачка  ,,1. плАНИРАНИ  РЕДОВНИ  

тРОшкОВИ  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ подтачка  ,, 1 . 1. Планиране  пдате  

запослених  мења  се  и  гласи: 

,,1.1. Планиранс  іілате  запослених  
Економска  класификација  41 1-Плате, додаци  и  накиаде  запослених  (зараде) 

износе  укунно  54.215.127,00 од  чега  средства  из  буџета  45.929.613,00 динара, а  из  

сопствених  8.285.514,00 динара. 
Економска  класификација  412-Социјални  доприноси  на  терет  послодавца  

износе  укунно  8.755.743,00 од  чега  средства  из  буџета  7.417.632,00 динара, а  uз  

сопствених  1.338. 1 1 1,0 динара. 

Подтачка  ,,1.2. Планиранс  остале  накнадс мења  се  и  гласи: 

,,ј .2. Планиранс  остале  накнадс  запослени Niа  
Економска  класификација  413-Накнаде  у  натури- износе  укупно  1.010.416,00 

од  чега  средства  из  буџста  910.416,00 динара, а  из  сопствених  100.000,00 динара. 

Економска  класификацuја  414-Социјална  давања  запосленима  износе  укупно  

3.027.333,24 од  чега  средства  из  буџета  2.427.333,24 динара, а  из  сопствених  

600.000,00 динара. 
Економска  класификација  4143-Отпремнине  и  помоћи- износе  укупно  

600.000,00 од  чега  средства  из  буџета  500.000,00 динара, а  из  сопствених 
 1 00.000,00 

динара  (односе  се  наједну  отпремнину). 
Економска  класификација  4144-Помоћ  у  медuцuнском  лечењу  заnосленог  или  

чланова  уже  породице  и  др.помоћи  запосленим- износе  укупно  2.327.333,24 од  чега  

средства  из  буџета  1.927.333,24 динара, а  из  сопственuх  400.000,00 динара  (односе  се  

на  две  содидарне  помоћи). 
Економска  класифuкација  415-Накнада  трошкова  за  заnослене- износе  укупно  

1.197.073,00 од  чега  средства  из  буџета  1.117.073,00 динара, а  из  сопствених  

80.000,00 динара. 
Економска  класификација  41 6-Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи  

-износи  укупно  4.050.000,00 динара  од  чега  средства  uз  буџета  3.250.000,00 динара, а  

из  согіствених  800.000,00 динара. 
Економска  класификација  4161-Награде  запосленима  и  остали  посебнм  

расходи- износи  укупно  3.400.000,00 динара, од  чега  средства  из  буџета  3.100.000,00 

динара, а  из  сопствених  300.000,00 динара  (односе  се  на  седам  јубиларнuх  награда). 



Економска  класификација  4161-Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи  

-остало- износи  укупно  650.000,00 динара, од  чега  средства  из  буцета  150.000,00 

динара, а  из  сопствених  500.000,00 динара. (односе  се  на  седам  јубиларних  награда) 

Подтачка  ,,1. 4. Планирани  стални  трошкови  мења  се  и  гласи: 

,,1.4. Планирани  стални  трошкови  
Економска  класификација  421 - Стални  трошкови- износе  укупно  23.785.885,00 

од  чега  средства  из  буцета  19.815.885,00 динара, а  из  сопствених  3.970.000,00 динара, 

односе  се  на  трошкове  платног  промета  и  бавкарских  услуга, евергетске  
услуге, 

комулалие  услуге, усзгуге  комуникације , трошкове  осигурања, закуn имовине  

пОсловнОГ  простора  и  осталих  трошкова. 
Економска  класификација  4216 -Закуп  имовине  и  опреме- износе  укупно  

8.150!000,00 од  чега  средстВа  из  буцета  6.650.000,00 динара  (одНосе  се  на  закуп  

nословног  nростора  у  износу  од  5.250.000,00 динара, а  закуп  оnреме  у  износу  од  

1 .400.000,00), а  из  сопствених  1 .500.000,00 динара  (односе  се  на  закуп  опреме). 

Економска  класификација  4235 - Стручне  услуге  -износе  укупно  2.500.000,00 

од  чега  средства  из  буџета  износе  1 .500.000,00 динара  (Односе  се  на  трошкове  накнада  

чланова  Управног  и  Надзорног  одбора  у  износу  од  550.000,00 динара  и  на  трошкове  

израде  неколико  правилника  везаних  за  Законе  који  стуnају  на  снагу  од  

01.01.2022.године  у  износу  од  950.000,00 

Тачка  ,,2. ПЛАН  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКАТА  И
мења  се  и  

гласи: 

,,2. НЛАН  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКАТА  И  ОПРЕМЕ  

2.1. ТЕКУЋЕ  ПОПРАВКЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  ЗГРАДА  И  ОБЈЕКАТА-и3в0р  (01) 
375.000,00 динара  Буџет  Града  Новог  Сада  (01)  

• Молерски  радови  у  глумачкіlм  гардеробама  

 

375.000,00 динара  

 

  

2.2. 1 јјј АГ.  iплігјжu кж  

Буџет  Града  Новог  Сада  (01)  1.200.000,00 динара  

• сервис  климе   
150.000,00 динара  

• сервис  рачунарске  опреме   
260.000,00 динара  

сервисвозила   
300.000,оодинара  

• сервис  едектронске  и  остале  опреме   110.000,00 динара  

• Редован сервис ПП апарата, хидраната  и  
хидрантске арматуре и редован сервис  
централе  за  дојаву  пожара   

230.000,оодинара  

• Сервис  лифта  за  лица  са  nосебним  потребама  150.000,00 динара  

2.3. ТЕКУЋЕ  ПОПРАВКЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  ЗГРАДА  И  ОБЈЕКАТА-извор  (04)  

Соnствени  приходи  (04) 900.000,00 динара   

2.4.ТЕКУЋЕ  ПОПРАВКЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  ОПРЕМЕ-извор  (04) 

Сопствени  приходи  (04) 

2 

ТГП)Т  АІ  лјГј? оПРјМЕ-извоп  

400.000,00 динара  І  



2.5. ТЕКУЋЕ  ПОпРАВКЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  ЗГРАДА  И  ОБЈЕКАТА-извор  (13) 
Нераспоређени  вишак  прихода  и  примања  из  ранијих  
година  (13)  

213.456,68 динара  

  

У  тачки  ,,3. ПЈIАНИРАНЕ  ИНВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ , табела  у  подтачки  
,,з.1 МАШИНЕ  И мења  се  и  гласи: 

Калкулација  6.200.000,00 динара  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 4.450.000,00 динара  
Сопствени  приходи  (04) 1.750.000,00 динара  

Подтачка  ,,3.1.4. АДМИНИСТРАТИВНА  ОПРЕМА-извор(4) мења  се  и  
гласи: 
3.1.4. АЛМHНИСТРАТИВНА  ОЛРЕМА-извор(4 

--

• Набавка  административне  опреме  750.000,00 динара  
УКУјЋО  АДМИНИСТРАТј ?јВНА  OHPEMA: 750.000,00 дuнара  

Подтачка  ,,3.1.5. ОПРЕМА  ЗА  КУЛТУРУ- нзвор  (4)  мења  се  и  гласи: 
3.1.5. ОНРЕМА  ЗА  КУЈЈТУРУ- извор  (4) 

• Набавка  опреме  за  културу  750.000,00 динара  
УКУпНО  ОНРЕМА  ЗА  750.000,00 динара  

Тачка  ,,4. ПОДАЦИ  О  УКУПНО  ТLЛАНИРАНИМ  СРЕДСТВИМА  УСТАНОВЕ  
мења  се  и  гласи: 

,,4. ПОДАЦИ  О  УКУННО  ПЈјАНИРАШТМ  СРЕДСТВИМА  УСТАHОВЕ  

4.1 Планирани  приходи  
Укупно  планирани  прuходи  из  буџета  - извор  01 износе: 

Укупно  планирани  сопствени  приходи  - извор  04 износе: 
Укупно  планирани  трансфери  другог  нивоа  власти  - извор  07 
износе: 
Укупно  планирани  нераспоређени  вишак  прuхода  - извор  13 
износе: 

УКУПНО  ПЛАНИРАНИ  нРиХОДИ  (извор  01, 04, 07 и  
13) износе: 

160. 162.952,24 
121.993.625,00 

2.800.000,00 

213.456,68 

285.170.033,92 
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--- -т  

Ек.клас. 

т - 

Средства  из  
бупета  
(изворО l) 

Сопствени  

(изв0р 04) 

Траіісфер  
другог  нивоа  
власти  (извор  
07) 

Нераспоређени  
віiшак  
іірихода  (извор  
13) 

УКУHНО  

411 45.929.613,00 8.285.514,00 0,00 0,00 54.215.127,00 

412 7.4 17.632,00 1.338. 111,00 0,00 0,00 8.755.743,00 

413 910.416,00 100.000,00 0,00 0,00 1.010.416,00 

414 2.427.333,24 600.000,00 0,00 0,00 3.027.333,24 

415 1.117.073,00 80.000,00 0,00 0,00 1.197.073,00 

416 3.250.000,00 800.000,00 0,00 0,00 4.050.000,00 

421 19.815.885,00 3.970.000,00 0,00 0,00 23.785.885,00 

422 3.300.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 28.300.000,00 

423 14.gоо.000,00 13.360.000,00 600.000,00 0,00 28.760.000,00 

424 40.070.000,00 58.440.000,00 1.790.000,00 0,00 100.300.000,00 

425 1.575.000,00 1.300.000,00 0,00 213.456,68 3.088.456,68 

426 13.950.000,00 5.850.000,00 410.000,00 0,00 20.210.000,00 

463 700.000,00 100.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

482 300.000,00 170.000,00 0,00 0,00 470.000,00 

483 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

485 100.000,00 650.000,00 0,00 0,00 750.000,00 

512 4.450.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 6.200.000,00 

укупно  160.162.952,24 121.993.625,00 2.800.000,00 2 13.456,68 285.170.033,92 

11. У  глави  ,,ІІІ. ПЛАНИРАНИ  ПРОГРАГH И  АКТИВНОСТИ  УСТАНОВЕ  тачка  

,,з. ,,рдни  нАслоВ  ,,ГУЛиВЕРОВА  ПУТОВАЊА  - ПРОЈЕКАТ  ,,ДОДИР- 

МЕЋУНАРОДНИ  ФЕСТИВАЛ  ПОЗОРИШТА  3А мења  се  и  гласи: 

,3. РАДНИ  НАСЛОВ  ,,ГУЛИВЕРОВА ,,додир- 

МЕЂУНАРОДНИ  ФЕСТНВАЛ  ПОЗОРИШТА  ЗА  ДЕЦУ-НОВОСАДСКЕ  
ПОЗОРИШНЕ  ИГРЕ  

март-мај  2022. године   
Концепт  и  режија:Кокан  Младеновић  

Калкулација  19.636.000,00 динара  

Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 6.836.000,00 динара  

Средства  из  сопствених  прихода  (04) 10.000.000,00 динара  
Трансфер  другог  нивоа  власти  (07) 2.800.000,00 динара  

о  тЈредстави : 
Желићи  да  најмлађој  публици  приушти  авантуру  за  памћење, креативно  откривање  
Новог  Сада  у  гранд-гињол  спектаклу, одлучили  смо  се  за  чувену  сатиру  Џоната  
Свифта  ,,Гуливерова Намера  је  да, поштујући  путописну  суктуру  самог  
дела, се  организује  шест  различитих  пукктова  за  извођење  представе, уз  напомену  да  
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би  и  сам  пут  учесника  и  гледалаца  оД  тачке  А  До  тачке  Б  извођења  био  креативно  

осмиuЈњен, праћен  посебним  ефектима, покретном  сценографијом  и  живом  Му3икоМ. 

Гјунктови  би  представњали  шест  најзанимњивијих  догодовштина  са  Гуливерових  

путовања, а  самог  Гуливера  би  представ.њале  лутке  од  пет  метара  и  лутка  од  тридесет  
сантиметара, као  и  реалан  глумац. На  ііример, када  се  Гуливер, на  свом  лрвом  

путовању, нађе  међу  Лилипутанцима , бића  дванаест  пута  мања  од  њега, Гуливера  би  

представЈЂао  граид-гињол  којег  анимирају  глумци, а  публика  и  глумци  би  се  нашли  у  
улози  Лилинуганаца . Када  Гуливер  на  свом  другом  путовању  долази  до  Бробдингнага  

у  коме  су  бића  која  сусреће  дванаест  пута  већа  оД  њега, Гуливера  би  представњала  

марионета, а  гледаоци  и  глумци  би  били  џинови  из  Бробдингнага . доласком  у  Лапуту, 

чији  становници  лебде, суочавамо  се  са  техничким  реілењима  која  омогућују  да  

глумци  ,,лебде  иЗНад  публике. У  Балнибарбији  заједно  са  члановима  њихове  

Академије  ће  се  учестовати  у  најразличитијим  апсурдним  експериментима , а  на  

острву  Глубдубдрибу  ће  сачекати  волшебници  и  чаробњаци , који  кореспондирају  са  

мртвима. На  последњем  пункту  сачекали  би  публику  коњи, становници  и  владари  
земње  Хуиннхма. Коњима, који  су  овде  представњени  као  разумна  бића, гласове  би  

дали  глумци, а  гјублика  би  морала  да  преиспита  своју  позицију  Јахуа, дегралираних  

њуди  који  стоје  насупрот  савріпено  разумним  коњима. 

Ова  прича  омогућује  креирање  nраве  позоришне  чаролије , анимацију  градских  

простора  и  утјознавање  како  гледалаца, тако  и  извођача  са  чаробним  светом  гранд  

гињола. 
Цињ  програма  и  очекивани  резултати :излазак  Позоришта  младих, Нови  Сад  на  улицу  

како  би  контакт  са  публиком  био  непосредан  и  на  тај  начин  додатно  популаризовање  

Позоришта  младих, Нови  Сад. 
Цињне  групе : публика  старија  од  седам  година, тинејџери  и  студенти . 

Партнерства  и  сарадња: Позориште  младих, Нови  Сад  и  Фондација  ,,Нови  Сад  

Европска  престоница  културе , Нови  Сад  

У  тачки  ,,5. РАДНИ  НАСЛОВ  ,,САТ  CLAW - ЗD- ПРОЈЕКАТ  ,,доДир- САТ  

CLAW, табела  мења  се  и  гласи: 

    

,, 

  

10.060.000,00 динара  
4.560.000,00 динара  
5.500.000,00 динара  

 

Калкулација  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 
Средства  из  сопствених  прихода  (04) 

 

   

   

    

Тачка  ,,б. РАДНИ  НАСЛОВ  ,,АЛТЕРНАТИВНА  ИСТОРИЈА  ЕВРОПЕ -СЛЕТ,,- 

ПРОЈЕКАТ  ,,ДОДИР-АЛТЕРНАТИВНА  ИСТОРИЈА мења  се  и  гласи: 

,,б. РАдНИ  НАСЛОВ  ,,АЛТЕРНАТИВНА  ИСТОРИЈА  ЕВРОПЕ  - СЛЕТ  - 

ПРОЈЕКАТ  ,,дОдИр  2-АЛТЕРНАТИВНА  ИСТОРИЈА  ЕВРОПЕ  

мај-јул  2022. године  
Режија: Ромео  Кастелучи  

   

  

16.104.000,00 динара  
7.604.000,00 динара  
8.500.000,00 динара  

Калкулација  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 
Средства  из  соnствених  прихода  (04) 

 

  

  

   

О  представи : 
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СЛЕТ  је  облик  јавног  догађаја  који  комбинује  гимнастику , кореографију , музику  и  

друге  елементе  извођачке  уметности , у  којем  велики  број  извођача  учествује  у  

перформансу  који  наглашава  групну  динамику. СЛЕТ  се  може  разумети  као  

специфично  и  контроверзно  европско  и  балканско  културно  наслеђе  повезано  са  

тоталитарним  режимима. Пројекат  ЕУСЛЕТ  намерава  да  критички  преиспита  

наративе  и  идеологију  СЛЕТ  јіерформанса  и  створи  нове  интерпретације  ове  

специфичне  културне  и  уметничке  форме  и  искористи  је  за  отварање  дебате  о  

европској  историји  и  вредиостима . Планирано  је  учешће  око  500 извођача  и  трајање  

представе  од  60 до  80 минуга  на  стадиону  Карађорђе . Идеја  је  поделити  перформансе  

на  4 дела  по  15-20 минута  и  ангаковати  различите  уметнике  у  4 међународна  тима  да  

раде  на  стварању  ова  4 дела. Овим  приступом  желимо  створити  плурални  и  

интеркултурални  концепт  перформанса . Планиран  је  интердисциплинарни  уметнички  

тим  саставњен  од  драматурга , редитења, кореографа , визуелних  уметника  и  музичара  

из  Немачке, Италије, Холандије , Данске, Аустрије  и  Србије . Нека  од  планираних  

звучних  имена  су  редитењ  Ромео  Кастепучи  и  музичар  Брајан  Ино. Они  ће  радити  у  

оквируједне  заједuичке  нарације  на  тему  Алтернативна  историја  Европе. 

Цињ  програма  и  очекивани  резултати : кобиновање  различитих  простора  за  извођење  

представе  унапређује  вештине  запослених . 

Цињне  rpyrіe: публика  старија  од  15 година  и  студенти . 

Партнерства  и  сарадња:Позориште  младих, Нови  Сад  и  фондација  ,јгјови  Сад  - 

Европска  прсстоница  културе , Нови  Сад. 

После  тачке  6. додаје  се  нова  тачка  7. која  гласи: 

,,7. РАДНИ  НАСЛОВ  

Фебруар-мај  2022. године   
аутор:Саша  Латиновић  
Сценографија  и  костим: Милица  Грбић  Комазец  

   

  

1.000.000,00 динара  
0,00 динара  

1.000.000,00 динара  

Калкулациј  а  
Буџет  Града  Новог  Сада  (0 1) 

Средства  из  сопствених  прихода  (04) 

 

 

  

   

Опредстави : 
Представа  Метаморфозе  обрађиваће  митолошку  причу  о  походу  

на  златно  руно  и  у  

центар  драмске  ситуације  ставити  тему  трагичне  и  изневерене  њубави  између  
Јасона, 

вође  Аргонаута, и  чаробнице  Медеје  и  на  које  све  жртве  је  спремна  велика  њубав, али  

за  какве  све  злочине  су  способна  изневерена  очекивања. У  представи  би  се  користили  

монолози  и  евентуално  стихови  из  Еурипидове  трагедије  Медеја. 

Цела  представа  замишњена  је  као  истративање  могућности  да  се  
уnотребом  једног  

материјала  (у  овом  случају  канапа), и  уnотребом  гласа  глумаца, дочара  и  створи  у  

гледаоцу  осећај  уверњиво  изведеног  сценског  дела. Један  материјалјобјекат , у  овако  

тіоставњеном  односу, ностаје  сценографија, костим, реквизит, екстензија  гдумчевог  

тела  или  његов  партнер  - лутка. Позориште  МладИХ, као  најстарије  луткарско  

позориште  на  овим  просторима  у  којем  раде  врхунски  професионални  луткари  са  

дугогодиіпњим  искуством , поседује  набоњи  уметнички  потенцијал  за  овакву  врсту  

уметничког  истраживачког  рада. 

Представа  Метаморфозе  је  докторски  уметнички  пројекат  аутора  Саше  Латиновиhа  

којом  брани  уметничку  тезу: ,,Метаморфозе , глас  и  говор  као  средство  трансnозиције  

сценског  објекта  у  сценски  
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Цињ  програма  и  очекивани  разултати : Уметничко  истраживање  театра  објекта  и  
приближавањс  нових  форми  дуткарства  публици  Позоришта  мдадих  
Цилне  групе: Ученици  средњих  школа  и  студенти  

У  досадашњој  тачки  7. која  постаје  тачка  8, табела  мења  се  и  гласи : 

,, 

   

  

123.580.000,00 динара  
49.580.000,00 динара  
74.000.000,00 динара  

Калкулациј  а  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 

Средства  из  сопствених  прихода  (04) 

 

  

  

    

Став  4. мења  се  и  гласи: 
,,планирала  средства  на  екон.класификацији  4242-Услуге  образовања, културе  

и  спорта  у  ухупном  износу  од  40.070.000,00 динара, од  тога  1 6.620.000,00 динара  

односи  се  на  укупне  планиране  програме  и  пројекте  у  2022. години, а  23.450.000,00 

динара  су  накнаде  за  рад  ангажованих  лица  по  уговорима  (Привремено  повремени  
послови, Уговори  о  делу, Уговор  о  ауторском  делу, Уговори  о  пружању  услуга  из  

области  културе, Студент  задруга) на  пројектима, програмима, текућем  репертоару  и  

редовној  програмској  делатности . 

У  досадашњој  тачки  8. која  постаје  тачка  9, табела  мења  се  и  гдаси: 

   

  

4.900.000,00 динара  
900.000,00 динара  

4.000 .000,00 динара  

Калкулација  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 
Средства  из  сопственHх  прихода  (04) 

 

  

  

   

7 



00 

РАСПОРЕД  ПРОГРАМСКиХ  ТРОШКОВА  пО  ЕКОНОМСКИМ  
КЛАСИФ  ИКАЦИЈАМАУ  2022. гОдиНи-БУЏЕТ -извор  01 и  07 

ОПИС  
и.слов  
Кр3 еА  

А  

наслоаддн  
пО3ОРј1ЈТА  
МЛАДТ  

Редии  насјlов  
гУлИОВА  
ПУТООАЊА - 

пројекат  
додир  - 

МеђУнаРодни  
фестиаај, 

поаориіlпа  за  
децу  

Радии  наслоа  
МОјГРАФ41ЈА  

90 гОД1lА  
floaoputіna 

, ад,.х  - фаза  2. 

, 

ЗD-Пројекат  
додир. 

САТ  CLAW 

Радии  иаслоо  
АІІтерна1.она  

исторф роЛе - 
слет- гіројекат  

додир - 
А,прн.тивна  

историја ропе  

ФТмВАЛИ  
ТехуI и  реЛертоар  

и  реДDана  
делатност  

Укуiно  подсвнL аји  

ТРОШКОВ4 СТАЛН4 000 000 000 000 0,00 000 јАо0.000,00 1.400.000,00 
421  

ИвИЕ  И  ОјТеЕ  
1 400 00000 1400.00000 

4216  ЗАКУП  
ПУТОФАЊД  ТРОUЈКОФ4I 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 2.400.000,00 

422  
ГYГУЗВ&ЊИ  ТР.СЛ  

450.000,00 1.550.000,00 2.000000,00 

4221 
СЛ. ЛУТОВАЊА  У  И 6ХТ. ТІ . 

45000000 850.000,00 ј.300.ООО.ОО  
4222 
4223 TP.rTfr У  ОКВИРУ д  РАДА  

0,00 0,00 
О,оо  

422g  0СТАЛИ  ТР. ТРА -СРТА  
уСлујЕ flОУГ0В) У  270,000.00 550.000,00 1.000.000.00 600.000,00 0.00 000 і2,4ЗО 000.0О  14Іј0@ф0О  

423  

4231  АдМСРАТl4ВЊУСЛУГЕ  
5 150 000,00 6.I0.000,00 

УСЛУГЕ  К0МRWГЕКЕ  
650 000,00 іО.0О0,00 

470.000,00 4232  

4233 УСЛ.ОБР.И  УСАВRIЈ.ЗАГОСЛ. 
470.000,00 

2.900.000,00 
УСЛУГЕИн#ОFWСАЊА  100.000,00 300,000.00 1 000 000,00 600 000.00 

4234  
сТ?УЧ-ЕУСЛУГЕ  

950 000,00 960.000,00 

4235 
ЗА И  уГ0СГ  УСЛУГЕ дСЋ  

1 6С0 0с000 і,500.000,00 

4236  
ве1ТА 4ЈА  170.000,00 250.000,03 

300 000,00 720,000.00 

4237 
0СТАПЕОГUЈТЕУСЛУГЕ  

2 400.000,00 2,400.000,00 

4239  
спВјј4ЈАлоФАІУсдУгЕ  4Т0.000.00 550.000,00 6.62L000.00 300.000,00 з.вео.000,00 в.004,000,О0 234І0.000.00 41Ј10.000.0О  

424 

4242 
 УСIІУГЕОБРАЗОВАЊА . КУІІТУРЕ  470 000.00 550.000,00 6 626.000,00 300 000,00 3 860.000,00 6 604 000,00 23 450 000,00 41.ВО.000,00 

4243 МЕдИ14НСКЕ  уСЛУГЕ  
0.00 0,00 

4246 УСЛУГЕ  ОЧУВАЊА  ж1IВОТНЕ  0,00 

424 
ЕРЕДИНЕ , WyKE И  ГЕОДЕТСКЕ  
ОСТАЛБ  СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ  0,00 

14Ј 000.ОО  УслугЕ  
МАТВ VЈАЛ  400.000,00 350.000,00 2.010.000,00 0,00 700.000,00 ј.000.000,00 2.900.000,00 

425 
МАТВ  Адњ*мСТРАТИ5І-V 

2 400 000.00 2,400.000,00 
360.000,00 4261 

ЗА Р.И  УСАВпјЈ  3Ап. МАТ  
350 000,00 

4263 
ЗА  САРТАЈ  МАТІ1АЛ  

700 000,00 700.000,00 
4264 

ЗА Р.кУЛТ. И  О  хуј  МАТ  400.00000 350.000,00 2.010.000,00 700.000,00 1.000 ,00 3 250.,00 7.110000,00 
4265 

ОдЖ .ХИГ.И  УГОСГ  
1 195,000.00 ј.јДНОО,00 

4268 
4269 

МАТ. ЗА  
МАТ. ЗА  тСБЊ , 

2 005 000.00 2.004,000,00 

УКУПН) 1.140.000,00 1,460.Х0,00 9.636.000,00 900,000,00 4.660,000,00 7.604.000,00 900.000,00 *.5Ѕ0.ООО,00 - Тбјто.000,0О  



ПРЕГЛЕД  ДЕЛА  ЛРОГРАМА  РАДА  ПОЗОРИШТА  МЛАДІІХ, НоВи  САд  ЗА  

2022. Годину  који  СЕ  МЕЊА  И  ДОПУЊУЈЕ  

11. ПЛАНиРАНИ  ТРошкоВи  ПОСЛОВАЊА  УСТАНОВЕ  

i. плАнирАни  РЕДОВНИ  ТРОШКОВИ  ЗА  ПОСЛОВАЊЕ  УСТАНОВЕ  

1.1. Планиране  платс  заіІослених  
Економска  класификација  41 1 -Плате, додаци  и  накнаде  запослених  (зараде) износе  

укупно  53.615.127,00 од  чега  средства  из  буџета  45.329.613,00 динара, а  из  сопствених  
8.285.514,00 динара. 

Економска  класификација  412 -Социјални  доприноси  на  терет  послодавца  износе  
укупно  8.658.843,00 од  чега  средства  из  буџета  7.320.732,00 динара, а  из  сопствених  
1.338.1 11,00 динара. 

1.2. Планиране  остале  накиадс  запослеиима  
Економска  класификација  413 -Накнаде  у  натури- износе  укупно  1.010.416,00 од  чега  

средства  из  буџета  9 10.4 1 6,00 динара, а  из  сопствених  100.000,00 динара. 
Економска  класификација  414 -Социјална  давања  запосленима - износе  укупно  

2.094.000,00 од  чега  средства  из  буџета  1 .494.000,00 динара, а  из  сопствених  600.000,00 динара. 
Економска  кnасификација  4143-Отпремнине  и  помоћи- извосе  укупно  600.000,00 од  

чега  средства  uз  буџета  500.000,00 динара, а  из  сопствен uх  100.000,00 динара  (односе  се  на  
једну  отпремнину). 

Економска  класификацuја  414-Помоћ  у  медицинском  лечењу  запосленог  или  чланова  
уже  породице  и  др.помоћи  запосленим - износе  укупно  1 .394.000,00 од  чега  средства  из  буџета  
994.000,00 динара, а  из  сопствених  400.000,00 динара  (односе  се  наједну  солидарну  помоћ). 

Економска  кnасификација  4 15 -Наквада  трошкова  за  запослене- износе  укупно  
1.197.073,00 од  чега  средства  из  буџета  1. 1 17.073,00 динара, а  из  сопственuх  80.000,00 дuнара. 

Економска  класификацuја  416 -Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходu- износе  
укупно  2.650.000,00 од  чега  средства  из  буџета  2.350.000,00 динара, а  из  сопствених  300.000,00 
динара. 

Економска  кnасификација  4161 -Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи- износе  
укупно  2.500.000,00 од  чега  средства  из  буџета  2.200.000,00 динара, а  из  сопствених  300.000,00 

динара(односе  се  на  седамјубиларн uх  награда). 

1.4. Планирани  стални  трошкови  
Економска  класификација  421 -Стални  трошкови- износе  укупно  22.835.885,00 од  чега  

средства  из  буџета  19.815.885,00 динара, а  из  сопствених  3.020.000,00 динара, односе  се  на  
трошкове  платног  промета  и  банкарских  услуга, енергетске  услуге, комуналне  услуге, услуге  
комуникације , трошкове  осигурања, закуn имовине  пословног  простора  и  осталих  трошкова. 

Економска  кnасификација  4216 -Закуп  имовине  и  опреме- износе  укупно  8.150.000,00 00 

од  чега  средства  из  буџета  6.650.000,00 динара  (односе  се  на  закуп  пословног  простора  у  
uзносу  од  5.500.000,00 динара, а  закуп  опреме  у  износу  од  1.150.000,00), а  из  сопствен uх  
1.500.000,00 динара  (односе  се  на  закуп  опреме ). 

Економска  класификација  4235 - Стручне  услуге  у  укупном  износу  од  I .650.000,00 

динара  односе  се  на  трошкове  накнада  чланова  Управног  и  Надзорног  одбора  у  износу  од  
550.000,00 динара, и  на  трошкове  израде  неколико  правилника  везаних  за  Законе  који  ступају  
на  снагу  од  01.01.2022.године  у  износу  од  1.300.000,00 динара. 



2.3. ТЕКУЋЕ  ПОПРАВКЕ  И  ОДР)КАВАЊЕ  ЗГРАДЕ  И  ОБЈЕКАТА-извор  (04) 

  

Сопствени  приходи  (04) 300.000,00 динара  

  

  

2. ПЛАН  ТЕКУЋЕГ  ОДРЖАВАЊА  ОБЈЕКАТА  И  ОПРЕМЕ  

2. 1. ТЕКУЋЕ  ПОНРАВКЕ  И  ОДРЖАВАЊБ  ЗГРА,I  И  ОБЈЕКАТА-извор  (0 1) 

Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 275.000,00 динара  
• Молерски  радови  у  глумачким  
гардеробама  

275.000,00 динара  

2 2 ТЕКУЋЕ  ПОНРАВКЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  ОНРЕМЕ-извор  (01) 

Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 1.300.000,00 динара  
• сервис  климе  150.000,00 динара  
• сервис  рачунарске  опрсме  260.000,00 динара  
• сервис  возила  300.000,00 динара  
• сервис  електронске  и  остале  опреме  90.000,00 динара  
• Редован  сервис  ПП  апарата, хидраната  
и  хидрантске  арматуре  

150.000,00 динара  

• Редован  сервис  централе  за  дојаву  
пожара  

150.000,00 динара  

• Сервис  лифта  за  лица  са  посебним  
потребама  

200.000,00 динара  

2.4. ТЕКУЋЕ  ПОПРАВКЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  ОПРЕМЕ-извор  (04) 

   

   

Сопствени  приходи  (04) 

 

400.000,00 динара  

   

   

   

З. ПЛАШІРАНЕ  ШІВЕСТИЦИОНЕ  АКТИВНОСТИ  

3.1. МАШј1НЕ  И  ОПРЕМЛ  

   

  

4.450.000,00 динара  
4.450.000,00 динара  

750.000,00 динара  

Калкулација  
Буџет  Града  Новог  Сада  (0 1) 
Сопствени  приходн  (04) 

 

 

  

   

3. 1 .4. АДМиЊ4СТРАТиВНЛ  ОПРЕМА-извор  (04) 

• Набавка  административне  опреме  250.000,00 динара  

250.000,00 динара  УКУHНО  АДМHНИСТРАТІ{ВНЛ  ОПРЕМА: 

3. 1 .5. ОПРЕМЛ  ЗА  КУЛТУРУ-извор  (04) 
• Набавка  опреме  за  културу  250.000,00 динара  

250.000,00 динара  УКУННО  OHPEMA ЗА  КУЛТУРУ  



4. ПОДАЦИ  О  укупНо  пллниним  СРЕДСТВИМА  УСТАВОВЕ  

4.1 Лланирани  приходи  
Укулно  планирани  приходи  из  буџета  - извор  01 износе: 158.532.719,00 

Укулно  планирани  сопствени  приходи  - извор  04 износе: 88.943.625,00 
247.476.344,00 УКУHНО  ПЈјАШЈРАНИ  ЛРHХОДИ  (извор  01 и  04) износе: 

4.2. Планирани  расходи  

Ек.клас. 

Средства  из  буџета  
(извор  01) 

Сопствени  приходи  
(извор  04) 

УКУHНО  

411 45.329.613,00 8.285.514,00 53.615.127,00 

412 7.320.732,00 1.338.111,00 8.658.843,00 

413 910.416,00 100.000,00 1.010.416,00 

414 1.494.000,00 600.000,00 2.094.000,00 

415 1.1 17.073,00 80.000,00 1.197.073,00 

416 2.350.000,00 300.000,00 2.650.000,00 

42 І  19.815.885,00 3.020.000,00 22.835.885,00 

422 6.700.000,00 10.000.000,00 16.700.000,00 

423 18.400.000,00 І 3.360.000,00 31.760.000,00 

424 32.520.000,00 43.440.000,00 75.960.000,00 

425 1.575.000,00 700.000,00 2.275.000,00 

426 15.400.000,00 5.850.000,00 2 1.250.000,00 

463 700.000,00 100.000,00 800.000,00 

482 300.000,00 170.000,00 470.000,00 

483 50.000,00 200.000,00 250.000,00 

485 100.000,00 650.000,00 750.000,00 

5 12 4.450.000,00 750.000,00 5.200.000,00 

УКУТЛІО  158.532.719,00 88.943.625,00 247.476.344,00 

111. пілнини  ПРОГРАМИ  И  АКТIіВНОСТИ  УСТАНОВЕ  

З. ,,РАДНИ  НАСЛОВ  ,,ГУЛИВЕРОВА  ПУТОВАЊА  - ПРОЈІЖАТ  ,,ДОДИР-

МЕЂУНАРОДНИ  ФЕСТИВАЛ  ПОЗОРИШТА  ЗА  ДЕЦУ  
мавт-Мај  2022. године  
Концепт  и  режија:Кокан  Младеновић  

Калкулација  16.836.000,00 динара  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 6.836.000,00 динара  
Средства  из  сопствених  прихода  (04) 10.000.000,00 динара  



о  представи: 
Желићи  да  најмлађој  публици  приушти  аваніуру  за  памћење, креативно  откривање  

Новог  Сада  у  гранд-гињол  спектакзіу , одлучили  смо  се  за  чувену  сатиру  Џоната  Свифта  
,,Гуливерова  путовања . Намера  је  да, поштујући  путописну  структуру  самог  дела, се  
организује  шест  различитих  пунктона  за  извођење  представе, уз  напомену  да  би  и  сам  пут  
учесника  и  гледалаца  од  тачке  А  до  тачке  Б  извођења  био  креативно  осмишлен , праћен  
посебним  ефектима, покретном  сценографијом  и  живом  музиком . 

Пунктови  би  представлали  шест  најзанимливијих  догодовштина  са  Гуливерових  
путовања, а  самог  Гуливера  би  представлале  лутке  од  пет  метара  и  лутка  од  тридесет  
сантиметара, као  и  реалан  глумац. На  пример, када  се  Гуливер, на  свом  првом  путовању, нађе  
међу  Лилипутанцима , бића  дванаест  пута  мања  од  њега, Гуливера  би  nредставлао  грнд-гињол  
којег  анимирају  глумци, а  публика  и  глумци  би  се  нашли  у  улози  Лилипутанаца . Када  Гуливер  
па  свом  другом  пуговању  долази  до  Бробдингнага  у  коме  су  бића  koja cycpehe дванаест  пута  
већа  од  њега, Гуливера  би  представлала  марионета, а  гледаоци  и  глумци  би  били  џинови  из  
Бробдингнага . доласком  у  Лапуту, чији  становници  лебде, суочавамо  се  са  техничким  
решењима  која  омогућују  да  глумци  ,,лебде  изнад  публике. У  Балнибарбији  заједно  са  
члановима  њихове  Академије  ће  се  учестовати  у  најразличитијим  апсурдним  експериментима , а  
на  острву  Глубдубдрибу  ће  сачекати  волшебници  и  чаробњаци, који  кореспондирају  са  
мртвима. На  последњем  пункту  сачекали  би  лублику  коњи, становници  и  владари  земле  
Хуиннхма . Коњима, који  су  овде  представлени  као  разумна  бића, гласове  би  дали  глумци, а  
публика  би  морала  да  преиспита  своју  позицију  Јахуа, деградираних  луди  који  стоје  насупрот  
савршено  разумним  коњима. 

Ова  прича  омогућује  креирање  праве  позоришне  чаролије, анимацију  градских  простора  
и  упознавање  како  гледалаца , тако  и  извођача  са  чаробним  светом  гранд  гињола. 

Цил  програма  н  очекивани  резултати :излазак  Позоришта  младuх, Нови  Сад  на  улицу  
како  би  контакт  са  публиком  био  неnосредан  и  на  тај  начин  додатно  популаризовање  
Позоришта  младих, Нови  Сад. 

Цилне  групе: публика  старија  од  седам  година, тинејџери  и  студенти. 
Партнерства  и  сарадња: Позориште  младих, Нови  Сад  и  Фондација  ,,Нови  Сад  - 

Европска  престоница  културе , Нови  Сад. 

5. РАДНИ  НАслоВ  ,,САТ  CLAW - ЗD- ПРОЈЕКАТ  ,,дОдиР- САТ  CLAW 

авгvст-октобао  2022.  
Аугори  текста:Углеша  Шајтинац  и  Никола  давић  

л  

Калкулација  9.560.000,00 динара  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 4.560.000,00 динара  
Средства  из  сопственuх  прихода  (04) 5.000.000,00 динара  

О  представи : 
Чувени  стрип  САТ  CLAW - Мачија  канџа  је  ауторско  дело  новосадског  стрип  цртача  

Банета  Керца. Стриn је  штампан  80 година  прошлог  века  у  Србији  а  касније  и  у  Америци. Овај  
стрип, као  и  сам  лик  САТ  CLAW представлају  специфично  савремено  културно  наслеђе  Новог  
Сада. Главни  лик  је  девојка  која  има  супер  моћu које  је  добила  од  мачке. Реч  је  о  класичном  
стрип  наративу  у  коме  се  суперхерој  бори  против  злих  супарника . Заnлет  се  врти  око  уређаја  уз  
nомоћ  кога  се  може  прелазити  из  стварности  у  маштовити  свет  стрипа. Цил  представе  је  да  
сценски  ожuви  овај  стрип  и  лик  САТ  CLAW u то  кроз  дигиталну  интерактuвну  сценографију , а  
како  би  се  новосадска  стрип  култура  uнтерnретирала  и  презентовала  у  новом  светлу, 

адекватном  за  нове  генерације . 



Цил  програма  и  очекивани  резултати : увођење  нових  медија  у  позоришНу  уметност  и  
лромоција  новосадске  стрип  сцене  кроз  представу  омогућиће  приступ  новој  публици  у  Новом  
Саду. 

Цилне  групе: публика  старија  од  13 година  и  студенти . 
Партнерства  и  сарадња:Позориште  младих, Нови  Сад  и  Фондација  ,,Нови  Сад  

Европска  престоница  културе , Нови  Сад. 

б. РАДНИ  НАслоВ  ,,АЛТЕРНАТИВНА  ИСТОРИЈА СЛЕТ,,—
ПРОЈЕКАТ  ,,дОдиР-АЛТЕРНАТИВНА  ИСТОРИЈА  ЕВРОПЕ  
мај- іvn 2022. годиНс  

томео  i астелуч  
Калкулација  15.604.000,00 динара  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 7.604.000,00 динара  
Средства  из  сопствених  прихода  (04) 8.000.000,00 динара  

о  представи : 
СЈЊТје  обликјавног  догађаја  који  комбинује  гимнастику, кореографију , музику  и  друге  

елементе  извођачке  уметности , у  којем  велики  број  извођача  учествује  у  перформансу  који  
наглашава  групну  динамику. СЛЕТ  се  може  разумети  као  специфично  и  контроверзно  европско  
и  балканско  културно  наслеђе  повезано  са  тоталитарним  режимима. Пројекат  ЕУСЈіБТ  
намерава  да  критички  преиспита  наративе  и  идеологију  СЛЕТ  перформанса  и  створи  нове  
интерпретације  ове  специфичне  културне  и  уметничке  форме  и  искористи  је  за  отварање  дебате  
о  европској  историји  и  вредностима . Планираноје  учешће  око  500 извођача  и  трајање  представе  
од  60 до  80 минута  на  стадиону  Карађорђе . идеја  је  поделити  перформансе  на  4 дела  по  15-20 

минута  и  ангажовати  различите  уметнике  у  4 међународна  тима  да  раде  на  стварању  ова  4 

дела. Овим  приступом  желимо  створuти  плурални  и  интеркултурални  концепт  перформанса . 

Планиран  је  интердисциплинарни  уметнички  тим  саставњен  од  драматурга, редитеЈЂа, 

кореографа, визуелних  уметника  и  музичара  и3 Немачке, Италије, Холандије, данске, Аустрије  
и  Србије. Нека  од  планираних  звучних  имена  су  редител  Ромео  Кастелучи  и  музичар  Брајан  
Ино. Они  ће  радити  у  оквируједне  заједничке  нарације  на  тему  Алтернативна  историја  Европе. 

Цил  програма  и  очекивани  ре3ултати: кобиновање  различитих  простора  за  извођење  
представе  унапређује  вештине  запослених . 

Цилне  групе: nублика  старија  од  15 година  и  студенти . 
Партнерства  и  сарадња:Позориште  младих, Нови  Сад  и  Фондација  ,,Нови  Сад  - 

Европска  престоница  културе , Нови  Сад. 

7. ТРОШКОВИ  ТЕКУIіЕГ  РЕПЕРТОАРА  - РЕДОВНА  ПРОГРАМСКА  
АКТИВНОСТ  

ЈАНУАР  2022. ГОДИНЕ-ДЕЦЕМБАР  2022. ГОДИНЕ  

   

  

94.130.000,00 динара  
49.130.000,00 динара  
46.000.000,00 динара  

Калкулација  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 
Средства  из  сопствених  прихода  (04) 

 

  

  

   

Овај  износ  трошкова  односи  се  и  на  све  остале  трошкове  који  су  у  вези  са  основном  
делатношћу  позоришта  и  тичу  се  реализације  текућег  репертоара . На  текућем  репертоару  у  
2022. години  се  налазе  представе  које  су  nренете  из  nреіходних  сезона  и  оне  представе  које  ће  
бити  припремлене  у  сезони  2021/22 и  у  првој  половини  сезоне  2022/23, а  поред  тога  се  играју  и  



представе  које  су  настале  копродукцијом  Позоришта  младих  и  Других  позоришта, уметничких  
формација  или  удружења  грађана, студентске  гіредставе  и  гостујуће  продукције . 

Трошкови  текућег  репертоара  треба  да  покрију  замену  потрошених  или  покварених  
реквизита, поправњање  и  евентуелне  замене  сценографије , декора  и  костима, хонораре  споњних  
сарадника  (гостујућих  глумаца, студената  Академије  уметности  у  Новом  саду, музичара, 
певача, плесача  и  Др.) И  евентуалне  испомоћи  (корепетитор , штимер  инструмента, кореограф ) 
представа  која  се  већ  налазе  на  репертоару  Позоришта  младих . део  трошкова  текућег  
репертоара  у  износу  од  1 .000.000,00 динара  односи  се  на  пројекат  ,,Коса . 

Позориште  младих  2022. годинеје  носилац  највећих  културних  дешавања  у  Новом  Саду-
Европској  престоници  културе  и  организатор  три  велика  пројекта. Како  би  наведене  пројекте  
Позориште  могло  успешно  да  реалuзује  и  адекватно  представи  Град  Нови  Сад, трошкови  текуће  
делатности  he бити  увећани, што  ће  се  огледати  у  повећаном  учешћу  њудских, материјалнuх  
ресурса  и  повећаном  броју  извршених  услуга. 

планирана  средства  на  екон.класификацuји  4242-Услуге  образовања, културе  и  спорта  у  
укупном  износу  од  3 1.320.000,00 дuнара, од  тога  14.620.000,00 динара  односи  се  на  укупне  
планиране  програме  и  пројекте  у  2022. годинu, а  16.700.000,00 динара  су  накнаде  за  рад  
ангажованuх  лuца  по  уговорима  (Привремено  повремени  пословu, Уговори  о  делу, Уговор  о  
аугорском  делу, Уговори  о  пружању  услуга  из  области  културе, Студент  задруга) на  
пројектима , програмuма, текућем  репертоару  и  редовној  програмској  делатности . 

Позориште  младuх  сваке  године  традиционално  доделује  награду  за  животно  дело  у  
лугкарству  поД  називом  Награда  за  свеукупни  допринос  развоју  луткарства  Бошко  зековић . 

Реч  је  о  једном  од  најзначајниј uх  признања  у  свету  луткарства  у  Србији  која  је  у  рангу  награде  
добричнuн  прстен!!  у  драмском  позорuшту. 

Поред  позоришних  дешавања  на  репертоару  Позоришта  младих  се  налазе  и  разни  
попратни  програми  који  се  повезују  за  регіертоар  или  за  конкретну  представу  или  премuјеру. 

Трошкови  текућег  релертоара  такође  садржс  и  трошкове  смештаја  споњних  сарадника  

(редител .а, сцснографа , костимографа , композитора , музичара , глумаца) који  бораве  у  

граду  ради  обнове  представа  или  због  припрема  пролратних  дешавања , трошкове  

смештаја  гостију  Позоришта  младих  (селектора , критичара , позоришних  стручњака , 

репрезентације ). 

8. трошкови  ГОСТОВАЊА  по3оРишТА  млАдих  У  ЗЕМЈБИ  И  
ИНОСТРАНСТВУ  

 

ЈАНУАР  2022. ГОДИНЕ-ДЕЦЕМБАР  2022. ГОдИНЕ  

 

 

6.100.000,00 динара  
2.100.000,00 динара  
4.000 .000,00 дuнара  

 

Калкулацuја  
Буџет  Града  Новог  Сада  (01) 
Средства  uз  сопственuх  прихода  (04) 
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