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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о раду Галерије
савремене ликовне уметности
У прилогу дописа достављамо вам Извештај о раду Галерије
савремене ликовне уметности са извештајем о финансиском пословању за
2008.годину, број 042 од 23.01.2009.године, који је Одлуком број 047 од
23.01.2009.године усвојио Управни одбор Установе.

В.Д.НАЧЕЛНИКА
Ненад Гашевић

Образложење
На основу члана 13 Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне
уметности у Нишу, Управни одбор Установе на седници 23.01.2009.
године, усвојио је Извештај о раду и годишњи обрачун Галерије савремене
ликовне уметности за 2008. годину, број 042, и у складу са чланом 9
поменуте Одлуке, доставио га Управи за образовање, културу, омладину и
спорт.
Пословање Установе остварено у 2008. години одвијало се у
различитим областима галеријског рада. У три галеријска простора
Установе организовано је 40 изложби, од тога 6 у организацији других
институција. Излагачку делатност пратило је издаваштво а у оквиру њега
приређено је 16 каталога. У протеклој години Установа је традиционално
била организатор Ликове колоније „Сићево“, а у оквиру Графичке
радионице „Сићево“ настављен је рад у пролећном и јесењем сазиву.
Активности су пратиле програм рада за 2008. годину.
Имајући у виду да је Извештај о раду са финансијским извештајем
Галерије савремене ликовне уметности за 2008. сачињен у складу са
важећим законским прописима, циљевима садржаним у оснивачком акту
Установе и пратећом нормативом, Управа за образовање, културу, омладину
и спорт предлаже доношење Решења као у диспозитиву.
Управа за образовање, културу, омладину и спорт
В.Д. НАЧЕЛНИКА
Ненад Гашевић

На основу члана 31. алинеја 4. Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш,
доноси се

ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ ЗА 2008.
ГОДИНУ
1. Управни одбор Галерије СЛУ Ниш у складу са својим законским
овлашћењима на својој 62. седници одржаној 23.01.2009. године,
разматрао је и једногласно усвојио Извештај о раду Галерије СЛУ Ниш
за 2008. годину (број 045 од 22.01.2009.)
2. Извештај о раду
Галерије СЛУ Ниш за 2008. годину садржи:
Излагачку делатност, Издавачку делатност, Музеолошку делатност,
Ликовну колонију Сићево 2008, Графичку радионицу Сићево 2008 –
пролећни и јесењи сазив, Инвестициона улаганја, текуће поправке
и одржавање зграда и објеката и Набавку основних средстава и
опреме.
Овај извештај такође садржи и Извештај о финансијском пословању
Галерије за период 01.01.2008 - 31.12.2008. године са табелом упоредних
показатеља прихода и расхода Галерије СЛУ Ниш у том периоду.

Председник УО ГСЛУ Ниш
мр Мирослав Анђелковић

На основу члана 11 Одлуке о оснивању Галерије СЛУ Ниш
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2000) и члана 19 Статута Галерије
СЛУ Ниш, директор Галерије СЛУ Ниш доставља
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ
УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2008. ГОДИНУ
Рад Галерије савремене ликовне уметности Ниш током 2008. године
одвијао се паралелно на различитим пољима уобичајног галеријског рада
и подразумевао је следеће сегменте: организовање и реализацију изложби,
музеолошку делатност, издавачко-информативни рад и организацију:
Ликовне колоније Сићево 2008. и Графичке радионице Сићево 2008, која се
одвијала у два сазива: пролећном и јесењем сазиву.

I ИЗЛАГАЧКА ДЕЛАТНОСТ
У сва три изложбена простора Галерије савремене ликовне уметности
(Галерија "Србија", Павиљон у Тврђави и „Салон 77“) током 2008. године
приређено је 40 изложби, од тога 6 у организацији других институција
(Уметничке школе, Удружења архитеката и урбаниста, НКЦ, НИП Новости,
Удружења медијских фотографа, ОГИ центра). Од поменутог броја, 4 су
биле изложбе иностране уметности ( Георг Базелиц - Немачка, Француски
сприп уметници, Исмет Рамичевић - Маргарита Киселички - Македонија,
Елизабет Матју - Канада).
Поред уобичајних колективних, традиционалних изложби (Ликовна
колонија "Сићево", Ликовни уметници југоисточне Србије, Нишки цртеж)
реализована је и изложба Графичке радионице на којој су представљена
дела осморо уметника који су били у првом сазиву ове радионице.
Велику посећеност и посебну пажњу ликовне публике и критике током ове
године изазвале су три изложбе ретроспективног карактера: Стојка
Стојковића, Петра Лубарде и Боже Илића.
Изложба Столета Стојковића заснивала се на делима из породичне
заоставштине и фонда ГСЛУ Ниш и пратила ју је и промоција монографије
за коју је текс урадила Радмила Костић, кустос Галерије СЛУ Ниш.
Изложба Петра Лубарде рађена је у сарадњи са Народним музејем из
Београда а поводом обележавања стогодишњице уметниковог рођења.

Подразумевала је упознавање публике са раном фазом Лубардиног
сликарства, а међу изложеним експонатима била су и многа ремек-дела
нашег сликарства / Заклано јагње, Зидање моста на Зети, Камена пучина/.
Ову изложбу посетило је 5777 посетилаца.
Изложба Боже Илића, осим Вјазме, једног од ремек дела нашег
соцреализма, садржала је слике из касније експресионистичке фазе овог
уметника из фонда Народног музеја и ГСЛУ из Ниша, Музеја Топлице из
Прокупља и приватних колекција. Изложба је била подсећање на уметника
националног значаја, пореклом из ових крајева, а поводом навршавања 15тогодишњице уметникове смрти. Посетило ју је укупно 2174 посетилаца .
Ове три изложбе биле су у најужем кругу културних догађаја у Нишу по
анкети дневног листа "Народне новине".
У сарадњи са УЛУПУДС-ом реализована је изложба "Златно перо Београда
08", а у сарадњи са Продајном галеријом из Београда ауторска изложба
Василија Сујића "Неки видови апстрактног сликарства у Србији после
двехиљадите".
Приређена је једна изложба из фонда Галерије. Реч је о изложби
"Поклоњена дела фонду ГСЛУ Ниш 1998 - 2008" којом је јавности стављен
на увид комплетан списак поклоњених дела у поменутом периоду а
изложен је избор од четрдесетак радова.
Поред колективних изложби, нишки ликовни уметници (Катарина
Ђорђевић, Бојан Живић, Миомир Славковић, Зоран Костић) били су
детаљније представљени и самосталним изложбама.
Кроз свој изложбени програм Галерија је представила уметнике
различитих генерација из различитих средина (Београд, Нови Сад,
Смедеревска Паланка, Пирот). Заступљене изложбе припадале су
разноврсним ликовним медијима и дисциплинама. Тако су од самосталних
изложби 10 биле изложбе слика, 7 изложбе графике, 2 фотогафија, 2
цртежа, 1 изложба скулптура и 1 изложба амбијенталне инсталације.
Током целе године Галерија савремене ликовне уметности је евидентирала
у сва три изложбена простора укупно 35 329 посетилаца.
На инсистирање уметника, а из приватних разлога. одложена је изложба
Кемала Рамујкића

II ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Током 2008. године ГСЛУ Ниш је за 16 изложби публиковала каталоге, од
тога 6 каталога је мањег обима (троделни), док су остали обимнији.
Каталози за изложбе Петра Лубарде и Боже Илића су на по 40 страна.
Њихову припрему, дизајн и опрему урадила је стручна служба Галерије а у
трошковима штампања учествовале су и друге установе (Народни музеји
из Врања и Лесковца). Сви каталози штампани су са колор репродукцијама.
За 11 изложби реализованих у Салону 77, рађен је пропратни материјал у
електронској форми на CD-у. По уобичајној пракси за сваку од изложби
ГСЛУ је штампала позивнице и одговарајуће плакате.

III МУЗЕОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ
Током ове године настављене су уобичајне музеолошке активности: вођење
музејске документације (о свакој изложби и ново приспелом делу у фонд
ГСЛУ Ниш), вођење књиге инвентара, хемеротеке, брига око чувања и
заштите дела из фонда. Коначно је употпуњена и фототека.
Радови на адаптацији једне од помоћних просторија у оквиру Галерије
"Србија", који су започети прошле године, окончани су средином ове
године. Адаптација је вршена на основу идејног пројекта који је усагласио
различите врсте захтева и оптимална решења, тако је због високог нивоа
влаге у постојећим зидовима, просторија смањена новосаграђеним зидом.
Услед констатације да је предходни депо већ потпуно попуњен и да збирка
сликарства више нема где да се смешта и ова просторија је опремљена
покретним металним преградама, тако да је намењена смештају и чувању
збирке сликарства. Просторија поседује и клима уређај који регулише
прописани оквир влажности и температуре. Током године у обе просторије
депоа уграђен је вентилациони систем чиме је омогућено проветравање и
периодично извлачење устајалог ваздуха.
Збирка скулптура и даље нема адекватно решење - привремено се налази
такође у једној од помоћних просторија Галерије "Србија". Скулптуре су
смештене на металним полицама, али процењујемо да је ово још увек
неадекватно чување јер поменута просторија, ни својом величином, ни
условима не задовољава музеолошке стандарде.
Делимичним опремањем конзерваторске радионице стекли су се услови за

обављање сложенијих конзерваторских и рестаураторских захвата.
Почетком године, на основу уговорних обавеза обављен је рестаураторски
третман на делу К.Бокшан "Јесења слика“ - властиштва А. Мамузић (ткз,
стурктурална конзервација, ојачавање носиоца, чишћење и нови блинд
рам).Током ове године урађени су једноставнији третмани на делима из
фонда (2 слике Б. Илића и 1 слима М. Алексића). На основу сарадње
ГСЛУ Ниш са Универзитетом у Нишу третиране су 2 слике Б. Илића
њиховог власништва (чишћење бојеног слоја и прерамљивање), док је са
Народним музејем из Ниша постигнут договор о конзерваторском третману
на 12 слика из њиховог фонда. Ови послови почети су крајем јесени.
Настављен је процес обогаћивања галеријског фонда и током ове
године,без откупа, само захваљујући поклонима уметника и обавези на
основу учешћа у манифестацијама које Галерија организује. Ове године
фонду ГСЛУ Ниш, након реализовања самосталних изложби у Нишу,
следећи уметници су поклонили по једно дело: Биљана Миљковић, Мишко
Павловић, Катарина Алемпијевић, Јелена Шалинић, Слободан Каштаварац
и Владимир Татаревић. Својим обимом издваја се поклон академског вајара
из Ниша Миомира Цветковића који је фонду уступио 9 својих скулптура.
Захваљујући Графичкој радионици и боравку уметника у Радионици у
2007. и 2008. години, кроз књигу инвентара евидентирано је 27 дела (Маја
Ђуровић и Сузана Вучковић треба по пропозицијама да доставе још по 1
дело). Захваљујући Ликовној колонији "Сићево 2008" фонду је остало
укупно 21 дело, од тога 1 скулптура ( Димитар Илијев), 14 слика (А.
Салаберт, Б.Антонијевић, Р.Фредериксен, М.Степанов, Ј.Мишић Пејовић.
Е. Матју, М. Денков), 3 цртежа (Р. Лучић Јанковић, Ј. Мишић Пејовић), као
и 3 графике (О. Мартинсон и Е. Матју).
Учесници Ликовне колоније Сићево 2008 Мирослав Анђелковић и Зоран
Вуковић накнадно ће доставити дела за фонд ГСЛУ Ниш.
IV ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "СИЋЕВО 2008"
Ликовна колонија "Сићево 2008" била је одржана у уобичајном термину, од
1. до 10. септембра 2008. у згради Уметничке колоније у самом Сићеву.
Учеснике Колоније одредио је Савет Колоније, именован од стране
Скупштине града. Савет Колоније чине: Миодраг Анђелковић, Катарина
Ђорђевић, Братислав Башић, Ненад Живадиновић, Милић Петровић и
Иванка Косанић.
Колонија је имала 12 учесника, од тога 8 из наше земље, а 4 из
иностранства, с тим што уметник Алан Салаберт (САД - Чикаго) није

боравио у Сићеву већ је послао дела за фонд Галерије. Од уметника из
иностранства учесници су били : Елитабет Матју (Канада), Оле Мартинсон
(Шведска) и Ригмор Бак Фредериксен (Данска), а из наше земље то су били
уметници из Београда (Зоран Вуковић, Мирјана Денков Мраовић, Ранка
Лучић Јанковић), Ниша (Мирослав Анђелковић и Јадранка Мишић
Пејовић), Прокупља (Богдан Антонијевић), Кикинде (Милорад Степанов),
Димитровграда (Димитар Илијев). Учесници су и ове године били
уметници различитих генерација и стилских опредељења.
Колонија је била радног карактера, уз коришћење сликарског и графичког
атељеа. Током трајања, уметници су детаљније обишли Сићевачку клисуру
и манастире, културно-историјске споменика Ниша а посетили су их и
Већници у Скупштине града. Представници медија често су их посећивали,
тако да су у писаним и електронским медијима били бројни извештаји о
раду Колоније.
Дела настала у Колонији чинила су изложбу која је отворена у Павиљону
у Тврђави 19. новембра 2008. и трајала је до 07. децембра 2008. Изложбу је
пратио каталог са по једном колор репродукцијом дела сваког од учесника.
Отварању изложбе присуствовало је и седморо учесника.

V
ГРАФИЧКА РАДИОНИЦА СИЋЕВО 2008: ПРОЛЕЋНИ И
ЈЕСЕЊИ САЗИВ
У пролећном сазиву Графичке радионице , који је одржан од 12. до 19. маја
2008. у згради Колоније у Сићеву учествовало је 4 уметника: Ула Мадсен
(Данкса),Биљана Вуковић, Ејприл Вулмар(САД), Биљана Вуковић
(Београд) и Ивана Станковић (Ниш). Дакле. радионица је ове године
добила интернационални карактер. Учеснице су имале прилику да се
упознају с културно-историјским споменицима и да посете манастире
Поганово и Суково. Током трајања Радионице, отворена је 16. маја у
Павиљону у Тврђави изложба графика уметника из прошлогодишњег
сазива.
Јесењи сазив окупио је следеће уметнике: Бранко Николов ( Ниш),
Панајотакис Калојанис (Солун), Милена Максимовић Ковачевић (Београд),
Јованка Улић (Нови Сад), Маја Васић Катић, Владимир Влајић и Маја
Ђуровић из Београда. Они су боравили и радили у Сићеву од 06. до 12.
октобра 2008.
Адаптацијом једне од помоћних просторија и њеним опремањем стекли су

се услови да се процес ецовања графичких плоча, који подразумева
употребу киселина, обавља на издвојеном месту од осталих процеса, чиме
су у целини побољшани услови рада у радионици.
Дела настала током ове године, у оба сазива, биће изложена на заједничкој
изложби маја 2009.

VI ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА,
ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

ТЕКУЋЕ

ПОПРАВКЕ

И

У току 2008. године није било радова – инвестиционих улагања у
објектима које користи Галерија СЛУ Ниш, већ искључиво радови на
текућим поправкама и одржавањима на објектима наше установе:
- Радови на текућим поправкама и одржавању – извођење грађевинскозанатских радова на објектима Галерије СЛУ Ниш,
- Кречење „Салона 77“ у Тврђави,
- Санација канцеларијског дела (замена канализационе цеви у
тоалету),
- Кречење дела канцеларијског простора,
- Санација крова Галерије „Србија“
Горе наведени радови су изведени од стране ГЗР „Недељковић“ из Ниша у
износу од 115.787,50 динара.
Хемиско–хидромеханичко уклањање и чишћење фасаде „Салона 77“ у
Тврђави од исписаних графита и цртежа најразличитијег садржаја је
изведено од стране фирме „Терибо“ из Београда у износу од 36.000.динара.
Текуће поправке и одржавања – грађевинско занатски радови на објектима
Галерије СЛУ Ниш – адаптација специјалне просторије за рад са
киселинама у (ецерај) у оквиру зграде Уметничке колоније у Сићеву,
постављање прозора и надсветла у Галерији „Србија“, као и неопходни
грађевинско-занатских радова у Галерији „Србија“ и канцеларијском
простору, изведени су од стране „Центра мале привреде“ из Ниша у износу
од 105.751,60 динара.

VII НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ
У току 2008. године извршена су улагања у набавку основних средстава у
оквиру расположивих средстава са позиције административна опрема, у
износу од 89.840,00 динара, за инсталацију озвучења у Галерији „Србија“.
Опрема је набављена од фирме „Мустанг електроник“ из Ниша, а
инсталацијом посебно пројектованог начина постављања звучника, због
специфичности унутрашњости Галерије „Србија“ решен је дугогодишњи
проблем неадекватног озвучавања овог значајног градског изложбеног
простора.
За исте потребе набављен је и ДВД у износу од 7.400,00.- динара
За потребе реализације припреме штампања каталога извршена је набавка
дигиталног фото апарата за уснимавање марке Canon у износу од 30.719.-, а
такође је за потребе конзерваторско-рестаураторске радионице извршена
набавка лупе са специјалним светлом у износу од 4.500.- динара.
У току 2008. извршена је набавка нових књига и публикација за
библиотечки фонд Галерије СЛУ Ниш: од десет монографија Боже Илића,
купљених од аутора монографије, две су дате за библиотечки фонд
Галерије, а остале су намењене продаји. Цена једне монографије је 1.200,00
динара. Такође је набављена публикација Међународног истраживачког
института из Новог Сада „Светска баштина под заштитом УНЕСК-а“ у
износу од -21.600,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Галерија СЛУ Ниш
Директор
__________________________
Драгица Ћирић Спасојевић

ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 01.1 – 31.12.2008.
Установа је обавезна да поштујући акте Управе за образовање, културу,
омладину и спорт, и смернице из Одлуке о буџету Града Ниша, на почетку
трећег квартала текуће године изради финансијски план за наредну годину
и достави га са образложењем Управи.
Код пројектовања потребних средстава по појединим групним носиоцима
трошкова (плате и додаци, стални трошкови, трошкови путовања, услуге
по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање,
материјал, зграде и грађевински објекти, машине и опрема и нематеријална
имовина) морали смо да из Упутства за припрему нацрта буџета града
Ниша уважимо препоручене проценте који су дређени на реалном расту
БДП и предвиђеној инфлацији, а све у складу са Одлуком о буџету Града
Ниша за 2008. годину („Сл.лист Града Ниша“ бр.86/2007, члан 9).
На бази таквих обавезујућих упутстава, а уважавајући базни период из
2007. године израђен је финансијски план којим се настојало да се
обезбеди равномерно и редовно испуњавање свих законом и оснивачким
актима дефинисаних делатности установе, као и обезбеђење остварења
плана рада установе, што спада у редован програм рада установе.
Будући да у самом старту из дефинисаних буџетских извора није било
довољно средстава за поједине носиоце трошкова ради остварења
планираних активности Установе, планирали смо (као и протеклих година)
и остваривање сопствених прихода који би служили углавном за покриће
тих трошкова, што су врло озбиљне препоруке оснивача код сваког
доношења финансијског плана, да учешће сопствених прихода буде што
веће.
Тако урађени финансијски план за 2008. годину предвидео је 18.247.000.динара средстава из буџета и 1.725.000.- динара као сопствено остварени
приход, што је укупно износило 19.972.000.- динара.
Међутим, на основу препоруке и након сагледавања појединих носиоца
трошкова од стране надређене Управе првобитно урађени Финансијски
план измењен је тако што су код неких позиција (бруто плате, социјални
доприноси, награде запосленима – сагласно Уредбама Владе – енергетске

услуге, повећане апропријације за 1.227.000.- а код неких (накнаде
запосленима, комуналне услуге, услуге осигурања, трошкова службених
путовања, услуге образовања, текуће поправке и одржавање, материјал за
саобраћај, административна опрема и нематеријална имовина) смањенњ за
450.000.- динара, чиме је повећање средстава код буџета укупно износило
777.000.- динара.
На основу повећања буџетских апропријација исти је сада износио
19.024.000.- динара и са планираним сопственим средствима од 1.725.000.укупан план је био 20.749.000.- динара.
Но, ни такав износ буџетских средстава није могао да покрије све настале
обавезе (као и код других установа у области културе) па је уследио још
један ребаланс пред крај године, а првенствено због тога што је условио
накнадно достављени рачун „Електродистрибуције“ (неправилно
испостављен), а и због повећаног утрошка електричне енергије због
грејања на струју. Наведени рачун од 870.285.- динара на име наводно
утрошене струје и каматом од 43.252.- динара нисмо никако могли и поред
вишемесечних преговора и уложеног огромног труда да сторнирамо исти,
већ је након новог ребаланса крајем године и плаћен (заједно са заосталим
вишемесечним рачунима за редовну потрошњу струје, који такође због
недостатка средстава нису могли бити плаћени због утрошене годишње
квоте за ову позицију, која је износила само 775.000.-, а у току јануара и
фебруара плаћени су рачуни за X, XI и XII месец 2007. године.
Након задњег (дефинитивног) ребаланса из децембра укупно одобрена
средства из буџета за 2008. износила су 20.309.000.-, и са планираним
сопственим приходима од 1.725.000.-, сада су коначно износила
22.034.000.- динара.
Овим задњим ребалансом највеће повећање било је код енергетских услуга
од 1.650.000.-. Међутим, међусобно упоређена уплата из буџета и
остварених сопствених прихода у 2007. години по свим позицијама са
истим у 2008. години, са свим економским показатељима, приказано је
табеларно и саставни је део овог Извештаја.
Из истог произилази да су:
1. Издаци за бруто плате, додатке и доприносе (411000-412000) у
протеклом периоду порасли су за 24%
2. Накнаде запосленима (415000) у овом периоду у односу на 2007.
мање су за 0,2%
3. Награде запосленима (416000) у овом периоду су такође порасле за
150%

4. Стални трошкови (421000) – платни промет, струја, комуналије,
комуникације, осигурање, порасли у односу на друге трошкове у
највећем обиму, и то за чак 139%
5. Трошкови путовања (422000) исплаћени у мањем износу за скоро
50%
6. Услуге по уговору (423000) исплаћене у мањем износу за 17%
7. Специјализоване услуге (424000) исплаћене у такође мањем износу
за 31%
8. Текуће поправке и одржавање (425000) апропријације из буџета
мање за 14,6%
9. Дознаке за материјал (426000) мање у односу на 2007. за 20%
10. За капитално одржавање зграда и објеката (511000) у протеклом
периоду нису била издвојена средства и упоређена са 2007. она су
мања за 100% и представљају највеће смањење у односу на остале
позиције.
11. За машине и опрему (512000) апропријације су мање за скоро 48%
12. За нематеријалну имовину (515000) дозначена средства у већем
износу за 16%
Износ сопствено остварених средстава у 2007. години био је 1.684.469.динара, односно за 17,8% већи у односу на планирана (1.430.000.-), док су
остварени сопствени приходи у 2008. години 1.392.383.- динара и мањи су
за 20% у односу на 2007. Исто тако, планирани сопствени приходи за 2008.
били су 1.725.000.-, и већи су за 21% у односу на исте у 2007, а проценат
остварених у односу на планиране у извештајном периоду мањи је за је
24%.
Највећи подбачај у остварењу сопствених прихода је код мешовитих
прихода (1.078.000.- 763.254.-) износи 314.743.-, односно 40,5%, а такође
и код трансферских средстава ( 30.000 – 12.126) за 17.874.- или 250% што
је у крајњем случају и позитивно (због намене истих).
Остварени приходи из буџета Републике (600.000.-) и донација (17.000)
истоветни су са планираним.
Укупно остварени сопствени приходи од 1.392.383.- динара искоришћени
су у целости за покриће оних трошкова код којих су апропријације из
буџета биле недовољне, а то су:
1. плате, додаци, накнаде
2. доприноси на терет послодавца
3. социјална давања (боловања и помоћ)
4. накнаде трошкова – превоз

36.000.6.000.19.000.72.000.-

5. енергетске услуге
44.000.6. комуналне услуге
66.000.7. услуге комуникација
90.000.8. остали трошкови
5.000.9. трошкови службеног путовања
8.000.10. услуге информисања
88.000.11.услуге за домаћинство
25.000.12. репрезентација
44.000.13. остале опште услуге
112.000.14. услуге образовања
39.000.15.текуће поправке опреме
45.000.16. административни материјал
12.000.17. материјал за саобраћај, културу и хигијену
31.000.18. административна и опрема за културу
54.000.19. порези и таксе
5.000.20. трошкови осигурања
19.000.21. услуге информисања
192.000.22. услуге за домаћинство
10.000.23. остале опште услуге
109.000.24. услуге образовања културе
69.000.25. материјал за културу, одржавање хигијене и посебне намене 192.000.Посебно истичемо да смо целокупни износ сопствено остварених прихода,
сем мањег износа (ноћни рад) утрошили у целости, као и ранијих година,
за покриће увећаних трошкова везаних у већем делу за програм,и мање за
одржавање зграда и опреме.
У току пословне године, због опште познатих проблема са недовољно
одобреним средствима и увећаним трошковима, настојали смо да
адекватним планирањем настанка трошкова и њиховим измиривањима
након апропријација из буџета , Установа не буде у ситуацији да не може
да сервисира своје обавезе, но због неуважавања планираних активности, а
самим тим и пратећих трошкова укалкулисаних у финансијском делу.
Међутим нисмо могли да измиримо следеће рачуне:
1. Универзитет у Нишу (четири рачуна), у износу од:
2. „Актер“
3. ТР „Нео“ – више рачуна
4. „Сапутник“ – четири рачуна

21.885.17.419.11.832.64.995.-

5.ЗР „Мајсторица“ – два рачуна
36.470.6. Штампарија „Имприме“ – каталог Ћатовића
32.011.7. „Периарт“ Ниш
7.313.8. Штампарија „Сиграф“- заједничко учешће у
Штампању каталога Обрадовића
21.600.9. „Стеван Сремац“ – два рачуна
3.347.10. ЈП „Дирекција“
18.934.11. Путни налози
6.450.12. „Телеком“ – рачуни за X-24.311.- и за XI – 16.433.-,
свега 40.744._______________________
Укупно:
282.700.Наведеном износу треба додати и рачуне за „Телеком“ за XII/2008 у износу
од 17.834.-, „Електродистрибуцију“ за XII/2008 у износу од 186.356.-, ЈКП
„Наисус“ збирни за XII/2008 у износу од 4.697.-, ЈКП „Медијана“ зa XI и
XII у износу од 12.546.-,у укупном износу од:
221.433.који су примљени у току јануара 2009. године, али које ће из одобрених
средстава за 2009. годину директно измирити буџет, без обзира што су
трошкови из протеклог периода.
Такође, споран је и рачун за купљени усисивач од фирме „Нева продукт“
којој дугујемо још две рате у укупном износу од 9.000.-, али због лошег
квалитета исте неће бити исплаћене.
У току протекле године купљена су основна и нематеријална средства у
износу од 270.610.- динара.
НАБАВЉЕНА ОСНОВНА СРЕДСТВА У 2008. години
ВРСТА ОСНОВНОГ СРЕДСТВА
ДОБАВЉАЧ
КОМ.
Кингстон УСБ флеш меморија
Офис 1 Суперстор
1
Ваљак за графичку пресу
Терибо
1
Скенер ХП Г2410
Бонус компјутер
1
Монографија Божа Илић
-------------------1
Завесе + штипаљке
Партекс
1
Вентилатори
Електробомикс
2
Вентилатори
Купопром
3
Лупа са светиљком
M&Г електроник
1
Сталак за микрофон
Мустанг
1
Книга УНЕСКО
-------------------1
Моно + стерео кабл за озвучење
Проелектроник
1
Стерео кабл за ДВД
Проелектроник
1
Шољице
Бриџ
6
Шољице
Бриџ
6

ИЗНОС
689.95
39.499.76
4.950.00
12.000.00
722.64
2.600.00
4.050.00
4.049.00
2.800.00
21.600.00
2.505.00
1.555.00
354.00
424.80

Чаше за виски
Чаше за воду
Дигитални фото апарат Кенон
ДВД плејер – С511е-к
Пуњач батерија за фото ап. ХР 6
2XHР 6
Syscase II dfv 364
Сталак за фото апарат
СД меморијска картица
ДЈ миксета БЕХ
Појачало
Микрофон са пратећом опремом
Звучне кутије Ц-600
Каблови за звучне кутије
Монтажа звуч. система
Стакло за изложбене постав. 3mm
Кутија за транспорт радова
УКУПНО:

Бриџ
Бриџ
Нептун
Нептун
Нептун
Нептун
Нептун
Нептун
Нептун
Мустанг
Мустанг
Мустанг
Мустанг
Мустанг
Мустанг
Велмонт
Медивест

36
36
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
46m2
1

1.486.80
1.231.92
30.719.04
7.399.00
969.00
2.179.00
789.00
1.725.00
1.599.00
12.600.00
21.600.00
12.600.00
30.240.00
5.000.00
8.400.00
29.670.11
4.609.00
270.610.96

Планирани директни трошкови програмских активности у 2008.години
износили су 2.787.000 динара, од тога из буџета града Ниша 1.777.000
динара (63,8%) а из сопствених средстава 1.010.000 динара (36,2%).
Остварени трошкови програмских активности у 2008.години износили су
2,487,993 динара што је 89,3% од планираних средстава. Од тога је из
буџета града Ниша програм рада Галерије СЛУ финансиран са 1,522,007
динара (61,2%) а из сопствених прихода Галерије СЛУ са 965,986 динара
(38,8%).
За најзначајније програмске активности у 2008. години су утрошени
следећи износи средстава:
- Ликовна колонија "Сићево 2008"
519,999 дин.
- изложба "Сићево 2008"
125,197
- Пролећни сазив Графичке радионице
269,004
- Јесењи сазив Графичке радионице
207,714
- изложба "Графичка радионица"
134,243
- изложба "Петар Лубарда"
305,567
- изложба "Божа Илић"
279,134
- изложба "Апстрактно сликарство"
77,286
- изложба УЛУС-а
82,917
- изложба "Нишки графички круг"
88.869
- изложба "Нишки цртеж"
56,086
- остале изложбене активности
341,977

Struktura tro{kova programskih aktivnosti u 2008.god.
KONTO
VRSTA TRO[KOVA
BUXET Sopstv. UKUPNO Планир.
421400 Tro{kovi komunikacija
22,966
29,161
52,127
32,000
421500 Tro{kovi osigurawa
120,000
29,104 149,104 220,000
Tro{kovi slu`benih
422100 putovawa
29,780
8,033
37,813
80,000
423400 Usluge informisawa
368,263
279,612 647,875 590,000
423500 Stru~ne usluge
0
0
0
20,000
423600 Usluge za ugostiteqstvo
129,230
34,398 163,628 180,000
423700 Reprezentacija
29,312
45,180
74,492
60,000
423900 Ostale op{te usluge
94,196
220,323 314,519 180,000
424200 Usluge kulture
339,475
108,977 448,452 670,000
Ostale specijalizovane
424900
45,415
0
45,415
90,000
usluge
426400 Materijal za saobra}aj
27,201
2,600
29,801
75,000
Materijal
za
kulturu
426600
109,464
78,453 187,917 190,000
426800 Materijal za doma}instvo 159,456
120,216 279,672 270,000
Materijal za posebne
426900 namene
47,249
9,929
57,178 130,000
UKUPNO: 1,522,007
965,986 2,487,993 2,787,000
директор Галерије СЛУ Ниш

Драгица Ћирић Спасојевић

RB POZ KONTO

NAZIV

IZ BUXETA GRA
2007

1

2

3

1 93 411000
2 94 412000
3
4
5
6

96
97
98
99

414000
415000
416000
421000

4

PO^ETNO STAWE
Bruto plate i dodaci zaposlenih
Socijal. doprinosi na teret
poslodavca
Socijalna davawa zaposlenima
Naknade zaposlenima
Nagrade zaposlenima
Stalni tro{kovi

5

20

6

7
1
9.897.683 12.30
1.771.594 2.20
0
310.700
148.005
1.238.697

31
37
2.96

7
8
9
10
11
12
13

100
101
102
103
104
107
109

422000
423000
424000
425000
426000
482000
511000

14 110 512000
15 111 515000

1
2
3
4
5
6

744100
771100
742100
742300
745100
791100

Tro{kovi putovawa
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Teku}e popravke i odr`avawe
Materijal
Porezi, takse i kazne
Kapitalno odr`avawe zgrada i
objekata
Ma{ine i oprema
Nematerijalna imovina
UKUPNI PRIHODI IZ BUXETA GRADA
ODOBRENO PLANOM
RAZLIKA (MAWE UPLA]ENO)
% PLAN - UPLATA
SALDO NA KRAJU GODINE
SOPSTVENI PRIHODI
Prihodi iz donacije
Transferi
Prihodi od zakupa
Prihodi od robe i usluga
Me{oviti prihodi
Buxet Republike
UKUPNO
% uplata iz buxeta / sopstveni
prihodi
Planirano
% planirano / ostvareno
UKUPNI PRIHODI

59.452
751.131
559.073
569.107
485.382
0
1.138.582

2
62
38
48
38

371.760
19
28.944
3
17.330.110 20.28
17.583.005 20.45
252.895
17
1,44%
12.677
Ostvareni Ostva
29.000
1
108.682
1
0
657.415
68
539.372
7
350.000
60
1.684.469 1.39
9,7%

1.430.000 1.72
17,8%
19.014.579 21.67

