СОПСТВЕНИ ПРИХОД - ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ
Конто- шифра која
служи за
књижење

Назив расхода

411100 Бруто плате и додаци запослених

Средства која спадају у
редовне расходе,
пројектовано на основу
прошлогодишњег плана
расхода

700,000.00

Износ за исплату стимулација, које се исплаћују из прихода и за
потребе прековременог рада запослених.

412100 Социјални доприноси на плате

116,550.00

Доприноси за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за
исплаћен прековремени рад и исплаћене стимулације.

414300 Отпремнине и помоћи

120,000.00

Помоћ у случају смрти

421100 Трошкови платног промета

50,000.00

Трошкови услуга Трезора планирано према трошковима из 2020.
године

421400 Услуге комуникација

120,000.00

Планирано према доспелим рачунима у 2021. години

421600 Закуп имовине и опреме

15,000.00

Планирано према трошковима из 2021. године

422100 Трошкови службеног пута у земљи (дневнице)

900,000.00

За службена путовања у земљи

422200 Трошкови службеног пута у иностранство (дневнице)

800,000.00

За службена путовања у иностранство

422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада

150,000.00

Такси превоз

423300 Услуге образовања
Параграф и ИПЦ - стручне књиге

100,000.00

Мало позориште „Душко Радовић“ Абердарева 1, 11000 Београд, Србија

Тел. +381 (11) 7858 430 е.пошта: racunovodstvo@malopozoriste.co.rs
www.malopozoriste.co.rs
МБ: 07032765; ПИБ: 100252993

РЕДОВНИ ПРОГРАМИ У 2022 ГОДИНИ 10.000.000,00

Р.Б.

Назив програма
2022

Услуге
образовања и
културе (4242)

Материјал за
образовање и
културу (4266)

Услуге
информисања
(4234)

Службени пут у
иностранство
(4222)

Укупно
програми

1.

Снежна краљица

1,845,350.00

600,000.00

50,000.00

2,495,350.00

2.

Бамби

1,911,000.00
1,847,000.00
1,696,650.00

550,000.00
530,000.00
520,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00

2,511,000.00
2,427,000.00
2,266,650.00
300,000.00
10,000,000.00

3.
4.
6.

Кад је био мрак
Пер Гинт
Фестивал

Укупно:

7,300,000.00

2,200,000.00

200,000.00

300,000.00
300,000.00

15,208.00

В.Д. Д И Р Е К Т О Р А
Београд, ____________________________

Средства од републике - 2022 година
Конто- шифра
која служи за
књижење

Назив расхода

Укупни редовни расходи

022 година

Средства добијена на
конкурсу

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА редовни трошкови (средства која Позоришту уплаћује град Београд
на основу појединачних захтева) за 2022. годину
Контошифра која
служи за
књижење

Назив расхода

411100 Бруто плате и додаци запослених

Средства која спадају у редовне
расходе, пројектовано на основу
прошлогодишњег плана расхода

56,568,626.00

Износ за исплату нето зарада за 53 запослена радника, који се
исплаћују из буџета.

412000 Социјални доприноси на плате

9,418,677.00

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, и здравствено
осигурање за 53 запослена радника.

413100 Накнаде у натури

1,743,000.00

Превоз за 53 радника

414300 Отпремнина

650,000.00

Отпремнина за одлазак у пензију
Мара Миловановић и Маријана Петровић

416100 Јубиларне награде

1,000,000.00

Наведени износ је за исплату три јубиларе награде за 10 година
радног стажа код послодавца, једна јубиларна награда за 38 година
радног стажа код послодавца.

421100 Трошкови платног промета

150,000.00

Трошкови услуга Трезора (планирано према трошковима из 2021).

421211 Електрична енерија

2,900,000.00

Планирано према доспелим потраживањима у 2021 години.

421225 Централно грејање

6,000,000.00

Планирано према доспелим потраживањима у 2021 години (за
објекте у Абердаревој и Земун пољу).

421311 Водовод и канализација

75,000.00

Утрошак по рачунима за два објекта у Абердаревој и Земун пољу
(планирано према доспелим потраживањима у 2021 години).

421323 Заштита имовине
Трошкови физичко техничког обезбеђења и против пожарне заштите
који подразумевају 24часовну заштиту објеката и имовине у
Абердаревој 1.

4,738,800.00

421324 Градска чистоћа

544,000.00

Трошкови одношења смећа за два објекта у Абердаревој и Земун
пољу (планирано према доспелим потраживањима у 2021 години).

421325 Услуге чишћења

1,440,000.00

Средства су обезбеђена за ангажовање две спремачице преко
агенције.

421400 Услуге комуникација

260,000.00

Трошкови комуникације подразумевају редовне трошкове фиксне
телефоније и интернета у два објекта (Абердаревој и Земун пољу).

421500 Трошкови осигурања

157,034.01

Трошкови осигурања зграде и радника за 2022. годину.

421600 Закуп имовине и опреме

41,000.00

Закуп фотокопир апарата и челичне боце.

423200 Компјутерске услуге

350,000.00

Средства у износу од 330.000,00 су обезбеђена за редовно
одржавање компјутера, 20.000,00 за резервне делове.

423400 Услуге информисања

120,000.00

Средства намењена за рекламу и штампу.

423500 Стручне услуге

630,140.99

Средства су намењена за стручне послове БЗР и накнаду члановима
Управног и Надзорног одбора, одржавање сајта, услуге маркетинга.

423900 Остале опште услуге

10,000,000.00

У оквиру редовних трошкова планирана су средства за ангажовање
сарадника позоришта преко агенција и омладинских задруга,
дератизацију, за потребе обнављања представа, и хотелске услуге за
дане Бања Луке у Београду.

424200 Услуге из културе

650,000.00

Средства намењена за ангажовање аутора и ангажовање фотографа
за потребе позоришта.

425100 Текуће поправке и одржавање зграде

2,400,000.00

Средства намењена за санацију терасе.

425200 Текуће поправке и одржавање опреме

1,353,200.00

Обезбеђена су средства за текуће сервисирање опреме (тел
централе, видео надзора...) за редовно одржавање два возила
(комбија и аутомобила).

426100 Административни материјал

220,000.00

Канцеларијски материјал за период од годину дана.

426800 Материјал за чистоћу

90,522.00

Трошкови хемије за одржавање објекта.

УКУПНО РЕДОВНИ РАСХОДИ

101,500,000.00

Контошифра која

Назив расхода - програми
200,000.00

423400 Услуге информисања
Планирана су средства за штампање плаката, програмских књижица
и флајера за премијере: "Снежна краљица", "Кад је био мрак",
Бамби", "Пер Гинт"

424200 Услуге из културе

7,300,000.00

Ауторски хонорари за представе: "Снежна краљица", "Кад је био
мрак", Бамби", "Пер Гинт"

426600 Материјал за културу

2,200,000.00

Средства опредељена су за израду сценографије и костима за
представе у 2022. години "Снежна краљица", "Кад је био мрак",
Бамби", "Пер Гинт"

422200 Службени пут у иностранство

300,000.00

Средства намењена за службени пут у иностранство
Загреб, Бања Лука

УКУПНО ЗА ПРОГРАМЕ

10,000,000.00

111,500,000.00

УКУПНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕНА ОД ГРАДА
Директор

423400 Услуге информисања

50,000.00

Клипинг (исечци из штампе)

423500 Стручне услуге

20,000.00

Консултације на програму (рачуноводство)

423700 Репрезентација

150,000.00

Репрезентација за премијере и за славу.

423900 Остале опште услуге

1,800,000.00

Средства намењена за исплату месечних хонорара.

424200 Услуге из културе

2,800,000.00

Средства намењена за исплату месечних глумачких хонорара.

425100 Текуће поправке и одржавање зграде
Ситне поправке по тоалетима.
425200 Текуће поправке и одржавање опреме
средства за ванредне трошкове на објекту
426400 Материјал за саобраћај

4,000.00

20,000.00
250,000.00

Бензин

426600 Материјал за културу

1,800,000.00

Текуће одржавање представа (потрошна реквизита)

482100 Остали порези

110,000.00

Регистрација возила, порези од донација и спонзорстава

482200 Обавезне таксе

20,000.00

Разне таксе

512600 Опрема за културу

100,000.00

основна средства за редовно функционисање радионица и
канцеларија

УКУПНО РЕДОВНИ РАСХОДИ
Директор
___________________________________

10,195,550.00

