
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.01.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се Предлог  Решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада
Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш  -  Установе  културе  од  националног
значаја за 2015. годину.

II Предлог  Решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада  Галерије
савремене ликовне уметности Ниш -  Установе културе  од националног значаја за
2015. годину, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша,  одређују  се  Небојша  Стевановић,  начелник  Управе  за  културу  и  Милић
Петровић, директор Галерије савремене ликовне уметности Ниш -  Установе културе
од националног значаја.

Број: 145-14/2015-03
У Нишу, 30.01.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                                



 
                                   
                                                             

На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“,
број  72/09),  члана  37  Статута  града  Ниша ("Службени  лист  Града  Ниша",  број
88/08) и члана 15 Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне уметности  Ниш
-  Установе културе  од националног  значаја ("Службени  лист  града  Ниша",  број
80/2013-пречишћен текст), Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________
године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ на  Програм  рада   Галерије  савремене
ликовне уметности Ниш - Установе културе од националног значаја за 2015. годину,
број  928,  који је донео Управни одбор ове установе, на седници одржаној 30.12.
2014. године.
 

II Програм  рада  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш   -
Установе културе   од националног  значаја  за  2015.  годину  реализоваће  се   у
складу  са  Финансијским планом ове  установе за 2015. годину.  
 

III     Решење  доставити  Галерији  савремене  ликовне  уметности  Ниш-
Установи  културе  од  националног  значаја, Управи  за  културу  и  Управи  за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                  Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш -  Установе
културе од националног значаја, на седници одржаној 30.12.2014. године донео је
Програм рада Галерије савремене ликовне уметности  Ниш - Установе културе од
националног значаја за 2015. годину, број  928.

Програм  рада  установе за  2015. годину обухвата  детаљну  разраду
активности по областима: изложбенa активност, музеолошка активност, издавачка
и едукативна делатност, организовање Графичке радионице „Сићево 2015“, док се
као посебан сегмент у Програму рада организује Ликовна колонија „Сићево 2015“.

Програм  рада  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш  –  Установе
културе од националног значаја  за 2015. годину предвиђа реализацију  37 изложби
у сва три изложбена простора ( Галерија "Србија" на Тргу краља Милана, Павиљон
и  „Салон 77“ у Тврђави). Од тога тридесетједну изложбу  установа ће организовати
самостално, једну изложбу ће заједничи релизовати са  НКЦ-ом, а за пет изложби
се само уступа  простор а  организатори  ће бити:  Факултет  уметности,  Ниш Арт
фондација,  Удружење  „Стари  Ниш“Програм  рада  подразумева  реализацију
тринаест изложби у Павиљону у Тврђави, десет изложби у „Салону 77“ и четрнаест
изложби  у Галерији „Србија“.

Због  смањених  финансијских  средстава,  неке  од  изложби  које  су  биле
планиране за 2014. годину ова установа није реализовала, па су оне предвиђене у
Програму  рада  за  2015.  годину.  То су  изложбе Радована  Крагуља,  Владимира
Перића Талента и Игљата Јоба.  Како се 2015.  године  навршава 110 година  од
боравка Надежде Петровић и групе њених колега у селу Сићеву у оквиру  Прве
југословенске уметничке колоније Галерија савремене ликовне уметности Ниш –
Установа културе од националног значаја  ће обележити овај јубилеј сарадњом са
Галеријом „Надежда Петровић“ из Чачка, односно изложбом „ Од Надежде до краја
XX века“. 

Чланом 13. став 2. Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени
лист Града Ниша“, број 102/2014) прописано је да „Надлежни орган индиректног
корисника  доноси  годишњи  финансијски  план  у  складу  са  законом,  другим
прописом или статутом, на који сагласност даје надлежни директни корисник.“

Управа  за  културу  је,  као  директни корисник,   дала  сагласност  на
Финансијски  план  Установе,  који  је  у  циљу  целовитог  сагледавања  Програма
достављен у прилогу.

Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са законом, прописима
Града и циљевима оснивања Установе,  предлаже се доношење решења о давању
сагласности  на  Програм  рада  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш  -
Установе културе од националног значаја за 2015. годину

      

                                                      НАЧЕЛНИК
                                                                                          



                                                          Небојша Стевановић
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На основу члана 44, став 1, тачка 5 Закона о култури („Службени гласник РС“ 
број 72/09) и  на основу члана 23, став 1, тачка 5 Статута Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш-Установе културе од националног значаја, Управни 
одбор Галерије савремене ликовне уметности Ниш-Установе културе од 
националног значаја, на предлог  директора, на седници одржаној 30.12.2014. 
године доноси,

ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ-
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

ЗА 2015. ГОДИНУ
Галерија савремене ликовне уметности Ниш – установа културе од 

националног значаја је установа чији је основни задатак презентовање, 
проучавање и популарисање савременог ликовног стваралаштва. Овај задатак 
реализује се приређивањем изложби различитог карактера, oдносно кроз 
изложбену и информативнуактивност.  

Осим тога, установа  поседује властити фонд уметничких дела због чега
има карактер музејске установе и обавља све законом предвиђене музеолошке
послове. Mузеолошки сегмент активности  подразумева послове чувања, 
заштите и проучавања постојећег фонда као и бригу о његовом константном 
попуњавању и представљању

Галерија савремене ликовне уметности Ниш – Установа културе од 
националног значаја води све послове везане за организацију и реализацију 
Ликовне колоније „Сићево“ и Графичке радионице „Сићево“.

Установа своје редовне  програмске активности обавља кроз: 
Изложбену активност,Музеолошку активност, Издавачко-едукативну 
активност и организовање Графичке радионице „Сићево 2015“, док се као 
посебан сегмент у Програму рада организује Ликовна колонија „Сићево 
2015“.

I/ ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1201-0001
Функционисање локалних установа културе

 ИЗЛОЖБЕНА АКТИВНОСТ
 Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш – Установе 

културе од националног значаја  за 2015. годину предвиђа реализацију  37 
изложби у сва три изложбена простора ( Галерија "Србија" на Тргу краља 
Милана, Павиљон у  и  „Салон 77“ у Тврђави) од тога тридесетједну изложбу  
установа ће организовати самостално , једну изложбу ће заједничи релизовати
са  НКЦ-ом, а за пет изложби се само уступа простор а организатори ће бити: 
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Факултет уметности, Ниш Арт фондација, Удружење „Стари Ниш“Програм 
рада подразумева реализацију тринаест изложби у Павиљону у Тврђави, десет
изложби у „Салону 77“ и четрнаест изложби  у Галерији „Србија“.

Као и предходних година окосницу Програма чине изложбе које је 
одобрио Уметнички савет Галерије савремене ликовне уметности Ниш – 
Установе културе од националаног значаја. Седница Уметничког савета 
одржана је 8. августа 2014. године, њој су присуствовали Момчило Антоновић
(председник) и чланови: Чедомир Васић, Мирољуб Костић, Слободан 
Радојковић, Радмила Костић и Милица Тодоровић, док је Велизар Крстић у 
писаној форми доставио своје мишљење. Уметнички савет је од приспелих 
117 захтева за излагање у нашим изложбеним просторима  одобрио 19. 

Приликом формирања Програма рада  водило се рачуна да буду 
заступљени различити сегменти уметничког изражавања, тако да су у 
изложбеном делу Програма рада  уврштене поред најбројнијих изложби слика
и изложбе графика, цртежа, скулптура, фотографија као и мултимедијалне 
изложбе. Такође заспупљени су уметници различитих генерација из Ниша  и 
других средина (Београд, Нови Сад, Краљево, Алексинац, Панчево...). Од 
нишких уметника самосталне изложбе имаће Мирослав Анђелковић, Миодраг
Анђелковић, Владица Ристић и Неда Шуклетовић док ће In memoriam 
изложба бити приређена Катарини Радојловић.

Неке од изложби због смањених финансијских средстава Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш – Установа културе од националног 
значаја  није реализовала током 2014.год. па су стога предвиђене у Програму 
рада за 2015. годину. То су изложбе Радована Крагуља, Владимира Перића 
Талента и Игљата Јоба. 

Радован Крагуљ је уметник нашег порекла који четрдесетак година 
живи у Паризу. Има завидну међународну репутацију а својим опусом 
углавном третира питање односа човека и природе, односно еколошке теме. 
Излагао је у Нишу 2000. године а овом изложбом представиће избор из опуса 
развијаног последњих петнаестак година, нека од дела биће први пут излагана
на нишкој изложби.

Владимир Перић Талент је уметник средње генерације из Београда, 
доцент на Факултету примењених уметности. Био је представник Србије на 
предходном Бијеналу у Венецији-највећој светској изложби савремене 
уметности.  Он ће се нишкој ликовној публици представити по први пут 
изложбом која је проширена реплика венецијанске изложбе а базира се на 
избору радова насталих у последњих десетак година. Изложба ће бити 
мултимедијалног катактера / објекти, инсталације, цртежи и фотографије/.

Игњат Јоб (1895 - 1936) је један од најзначајнијих представника 
експресионизма у нашем сликарству. Пореклом из Дубровник, једно време је 



3

био учитељ у селу Кални код Алексинца. Изложбу ће чинити његова дела која 
се чувају у Народном музеју и Музеју савремене уметности у Београду. Овом 
изложбом ће  наша установа  наставити раније започет циклус представљања 
наших истакнутих уметника прве половине двадесетог века, који су на неки 
начин повезани са нашом средином.

Такође, Галерија савремене ликовне уметности Ниш – Установа културе
од националног значаја  планира и велику изложбу Зорана Павловића(1932-
2006) – сликара и историчара уметности, дугогодишњег професора на 
Факултету ликовних уметности у Београду, аутора бројних књига из области 
теорије и историје уметности као и ликовног критичара. Осим тога што је 
својим пореклом везан за Ниш, Зоран Павловић је током шездесетих и 
седамдеетих година дао значајан допринос и подршку развоју ликовног 
живота у Нишу учествујући у оснивању Ликовне колоније у Сићеву (1964) и 
формирању Галерије савремене ликовне уметности (1970).

 Изложбу ће углавном чинити дела из породичне заоставштине као и 
његове слике која се чувају у нашем  фонду, као и у фонду   Музеја 
саваремене уметности Београд.

Поред поменутих,  Програм рада за 2015. годину садржи и изложбе 
других значајних уметника старије (Станка Тодоровић, Сретко Дивљан, 
Душан Тодоровић) и средње генерације (Ђорђе Соколовски, Ивана 
Драгутиновић, Лана Тиквеша, Катарина Лазић, Елизабета Мароркић, Драгана 
Станаћев Пуача...) као и млађих уметника (Војислав Радовановић, Бојана 
Николић, Иван Шулетић, Петар Сибиновић, Паула Арпад...). Карактеристично
је да ће сви поменути уметници по први пут излагати у Нишу.

У изложбени програм рада уврштене су и три колективне 
традиционалне годишње (Ликовна колонија Сићево, Нишки цртеж, Графичка
радионица) као и изложба која се тријенално организује Примењена 
уметност и дизајн нишког региона

Како се 2015. године навршава 110 година од боравка Надежде 
Петровић и групе њених колега у селу Сићеву у оквиру Прве југословенске 
уметничке колоније Галерија савремене ликовне уметности Ниш – Установа 
културе од националног значаја  ће обележити овај јубилеј сарадњом са 
Галеријом „Надежда Петровић“ из Чачка, односно изложбом „ Од Надежде до
краја XX века“. 

Изложбу ће чинити шездесетак дела из фонда чачанске Галерије, са 
делима Надежде Петровић и њених савременика до данашњих уметника. 
Иначе сарадња са Галеријом из Чачка заснива се на принципима 
реципроцитета јер је наша установа 2013. године изложбом „Различито у 
истом“ представила свој фонд ликовној публици у Чачку.
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Планирани  Програм рада за 2015. годину својим карактером и 
концептом обезбеђује континуитет високог позиционирања  наше установе  у 
националном оквиру. 

МУЗЕОЛОШКА  АКТИВНОСТ
Музеолошка активност Галерије савремене ликовне уметности Ниш – 

Установе културе од националног значаја  почива на савременим 
музеолошким принципима и Закону о заштити културних добара.

 У складу са тим и током 2015. обављаће се сви послови заштите, 
чувања и презентације уметничких дела која се чувају у галеријском фонду. 
Неопходно је  набавити још један метални орман с кључем за чување збирке 
графика и цртежа јер је постојећи потпуно попуњен. Такође капацитети  
постојећег депоа су потпуно попуњени тако да ће током 2015. године  
установа морати да изради пројекат са новим предлозима решења питања 
чувања уметничких дела као и обезбеђивање адектавних услова, посебно за 
чување скулптура и објеката. 

Процес употпуњавања галеријских збирки наставиће се стручним 
одабиром  поклоњених дела, било са самосталних изложби  или са Ликовне 
колоније „Сићево“ и Графичке радионице „Сићево“, а на основу одлуке 
посебно формиране стручне Комисије за упис дела у фонд установе. 

Потребно је наставити вођење документације о сваком делу у Фонду 
појединачно, најпре кроз књигу улаза и књигу инвентара а онда и кроз 
музеолошке картице и компјутерску обраду , с тим што је неопходно програм 
модернизовати и  повезати са Централним регистром  Народног музеја у 
Београду.

Уколико буду расписани  конкурси за откуп уметничких дела од стране 
Министарства културе, Галерија савремене ликовне уметности Ниш – 
Установа културе од националног значаја  ће обавезно аплицирати са својим 
предлогом за опкуп дела за свој фонд.

Ако се током године донесе коначно решење о реституцији Галерије 
„Србија“ у оквиру које су депои, музеолошка активност Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш – Установе културе од националног значаја ће 
озбиљно бити ометена а процес адекватног чувања и заштите дела потпуно 
онемогућен. 

У том случају Галерија савремене ликовне уметности Ниш – установа 
културе од националног значаја  има професионалну обавезу да обавести 
надлежну централну музејску установу – Народни музеј у Београду, о 
новонасталом стању. Може се догодити да Галерија савремене ликовне 
уметности Ниш – Установа културе од националног значаја  па самим тим и 
Град Ниш трајно изгуби изузетно вредну збирку савремене уметности, јер ће 
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због немогућности чувања морати да уступи збирку  централној установи у 
Београду.

У складу са важећим правилима о уметничкој документацији Галерије
савремене  ликовне  уметности  Ниш  –  Установе  културе  од  националног
значаја  Ниш ће  и  током 2015.  године  наставити  да  води  документацију  о
свакој  реализованој  изложби  (чување   плаката,  позивница,  текстови  са
отварања и каталога). Редовно ће се ажурирати фототека и видеотека (снимци
са отварања и поставке изложби) као и хемеротека која се заснива на нишком
дневном листу "Народне новине" као и на шпампи која излази у Београду 
( „Блиц“, „Новости“, „Политика“).
          Као матична институција за ликовне уметнике Ниша  установа  прати 
њихов рад кроз посебну  документацију у виду  ауторских досијеа који се  
допуњавају и архивирају.

У  оквиру  музеолошке  активности  је  и  План  конзертаворско-
рестаураторских  послова  који  подразумева  интервентну  конзервацију
уметничкиг дела ( третмани, пре свега на бојеним слојевима, замене носиоца,
чишћење  потвршинскиг  слојев)  као  и  наставак  израде  конзерваторских
картона   за  свако  ауторско  дело  из  фонда, са  подацима  о  стању  дела  и
третманима који су извршени или ће бити урађени.

 Од приоритетних послова већа пажња ће се посветити се различитим
врстама  санације  оштећења  на  радовима  на  папиру. Набавком  савремених
штампаних и фото уређаја стекли су се услови да се у 2015. започне процес
дигитализације збирки Галерије савремене ликовне уметности Ниш-Установе
културе од националног значаја  како за музеолошке тако и за програмске,
презентационе, истраживачке и друге потребе.  Израда новог фото материјала
по  савременим  стандардима  захтева  и  нужност  набавке  студијских
рефлектора.

    
ИЗДАВАЧКА И ЕДУКАТИВНА АКТИВНОСТ

У оквиру издавачке активности  Галерија савремене ликовне уметности
Ниш-Установа културе од националног значаја  ће за сваку од самосталних
изложби штампати као пропратни материјал скромне каталоге. 

За десет изложби (које ће се реализовати у „Салону 77“) штампаће се
дводелни  каталог  (4стр.),  за  десет  самосталних  изложби    (које  ће  се
реализовати у Павиљон) - троделни  (6 стр.) док ће каталози за колективне
изложбе и за изложбе по позиву бити нешто обимнији (12 или 16 страна). 

По  устаљеној  пракси  наша  установа  ће  за  сваку  изложбу  штампати
позивнице и одговарајуће плакате димензија 50x 70cm или 70x 90cm.
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Посебан  издавачки  подухват  биће  монографија  „Ликовнe колонијe  у
Србији“ аутора Димитрија Тадића. Монографија ће бити обима 200 страна са
педесетак фотографија.  Биће приређена по научним стандардима важећим за
ову  врсту  публикација.  Планирани  тираж  монографије  је  1000  примерака.
Штампаће се уз подршку Министарства културе и информисања а промоција
монографије  ће се организовати у Нишу  током трајања Ликовне колоније
„Сићево“.

Стално ажурирање података на властитом сајту и пружање основних
информација о активностима Галерије савремене ликовне уметности Ниш –
установе културе од националног значаја биће обавеза и током 2015. године.
Такође  установа  ће  наставити  са  објављивањем  часописа  за  уметност  и
културу у електронској форми који се као месечно издање објављује на сајту
Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш-Установе  културе  од
националног значаја а чији је уредник и дизајнер Александар Девић.

Информације о својим текућим активностима, најаве и приказе изложби
Галерија савремене ликовне уметностиНиш-Установа културе од националног
значаја  ће  редовно  достављати  штампаним  и  електронским  медијима,
укључујући и специјализоване сајтове за културу.

Кроз  едукативну  активност  Галерија  савремене  ликовне  уметности
Ниш-Установа  културе  од  националног  значаја  планира  да  у2015.  години
организује  трибине,  предавања  и  промоције  књига  из  области  историје  и
теорије  уметности.  Такође,  за  групне  посете  изложбама  биће  увек
организовано вођење кроз изложбу од стране кустоса  а посебна пажња биће
посвећена едукацији млађе популације ( предшколски и школски узраст) кроз
различите видове радионица. 

ГРАФИЧКА РАДИОНИЦА „СИЋЕВО 2015“.

       Графичка радионица „Сићево 2015“  биће четрнаесто по реду окупљање 
уметника, графичара у згради Уметничке колоније у селу Сићеву.  Одржаће 
се у термину од 18 до 24. маја 2015. године. 
       Уметнички Савет Галерије савремене ликовне уметности Ниш – 
Установе културе од националног значаја  сачиниће списак од шесторо 
уметника. Они ће током заједничког седмодневног боравка у Сићеву радити 
у техникама дубоке или високе штампе и разменити искуства везана за 
приступ графици, техникама рада на матрици и особеностима штампе
      Током боравка у Радионици  уметници ће бити у прилици да посете 
Уметничку школу и Факултет уметности у Нишу, контактираће са стручном 
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и уметничком јавношћу Ниша, гостоваће на локалним медијимаа  свакако ће 
бити у прилици да посете и културно историјске споменика Ниша и околине.
      Галерија  савремене ликовне уметности Ниш – Установа културе од 
националног значаја ће настојати да задржи међународни карактер 
радионице окупљајући уметнике који потичу из различитих културних 
миљеа. 
       Припремне радње реализације радионице ( одређивање списка 
уметника, слање писма позива, набавка материјала, сређивање просторија за 
рад и боравак  уметника, медијска промоција) биће обављене од фебруара до
маја месеца. 

          По пропозицијама Графичке радионице свако од уметника је у обавези 
да фонду   Галерије савремене ликовне уметности Ниш –Установе културе од 
националног значаја остави по две графике у тиражу од по 10 отисака. 
Изложба графика насталих у Графичкој радионици биће   одржана током 
2016.године у Павиљону у Тврђави. 

II/ ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 1201-0002
Подстицај културном и уметничком стваралаштву

 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "СИЋЕВО 2015"

      Ликовна колонија "Сићево 2015" биће реализована у периоду од 1. до 10. 
септембра. Имаће највише 12 учесника јер су толики смештајни капацитети 
зграде Колоније у Сићеву.
      Ликовна колонија ће задржати интернационални карактер. Савет 
манифестације Ликовна колонија Сићево кога именује Скупштина града 
одредиће селектораЛиковне  колоније који ће заједно са уметницима боравити
у Сићеву и непосредно пратити њихов рад. Рок за формирање списка 
учесника је крај маја 2015. 
        Галерија савремене ликовне уметности Ниш- Установа културе од 
националног значаја ће настојати да задржи међународни карактер Ликовне 
колоније. Француски културни центар и Амбасада Мексика у Републици 
Србији су већ изразили заинтересованост да неки од уметника из ових земаља
учествују у радуЛиковне  колоније.
       Током летњих месеци обавиће се сви припремни послови ( контакти са 
уметницима, дефинисање Програма рада Ликовне колоније, набавка 
материјала за рад, сређивање зграде у Сићеву, најава у медијима...) да би од 
почетка септембрЛиковна  колонија несметано функционисала. Током трајања
,  планира се посета културно -историјским споменицима и манастирима у 
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близини, организовање јавног часа ученицима основне школе у Сићеву и 
Уметничке школе у Нишу.
       Обавезе Галерије савремене ликовне уметности  Ниш – установе културе 
од националног значаја су обезбеђивање сликарског материјала,  исхране и 
надокнаде путних трошкова за учеснике а обавезе учесника да фонду 
Галерије савремене ликовне уметности Ниш-Установи културе од 
националног значаја остави по једну слику и један цртеж.
        Крајем године,  у новембру месецу, у Павиљону у Тврђави биће 
реализована изложба Ликовне колоније "Сићево 2015". Том приликом 
установа ће сносити трошкове опреме радова, израде и штампања пратећег 
каталога као и путне трошкове за уметнике – учеснике Ликовне колоније који 
долазе на дан отварања изложбе. 
        Пошто се 2015. године навршава 110 година од првог боравка уметника у 
Сићеву, Галерија савремене ликовне уметности Ниш – установа културе од 
националног значаја  ће посебним пројектом овележити овај јубилеј. Пројекат
подразумева формирање меморијалне собе Прве југословенске уметничке 
колоније  у оквиру садашње зградеУметничке колоније.  Меморијална соба ће 
садржати фотографије Надежде Петровић - оснивача  и осталих учесника, 
копије писама и њехове међусобне преписке везане за долазак и боравак у 
Сићеву, као и репродукције слика насталих у Сићеву 1905. године. 
       У фази припреме и реализације овог пројекта, наша установа ће 
ангажовати дизајнера ентеријера и консултовати архитекту како би се 
меморијална соба осмислила на просторно адекватан а музеолошко -естетски 
савремен начин. 

III/ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

        Галерија савремене ликовне уметности Ниш –Установа културе од 
националног значаја користи три изложбена простора (Галерија „Србија“ на 
Тргу Краља Милана, Изложбени павиљон и „Салон 77“ у Тврђави) као и 
зграду Уметничке колоније у Сићеву за одржавање Ликовне колоније и 
Графичке радионице, као и за остале културне манифестације у сарадњи са 
другим институцијама (у сарадњи са Нишким културним центром: Књижевна 
колоније, Гото колонија и  Дечија колонија „Грачаница“), као и канцеларијски 
простор на Кеју Кола српских сестара.
          Сви простори имају статус непокретних културних добара чиме је 
појачана обавеза њиховог одржавања.
          Планиране текуће поправке и одржавања у 2015:
1. Галерија „Србија“  (због проблема око дефинисања правног статуса овог 
простора (реституција), неће се вршити никакви радови, нити адаптације до 
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коначног дефинисања правног статуса овог простора, већ само најнужнији 
послови текућег одржавања (кречење и сл.).

2.Изложбени павиљон у Тврђави (кречење изложбеног простора, замена 
дела система за осветљење)

3.Уметничка колонија у Сићеву (поправка оштећене фасаде, кречење 
унутрашњости објекта –велики атеље, ТВ сала)

4. Канцеларијски простор (затварање улаза у подрум, фарбане гелендера на 
степеништу, застакљивање терасе ка дворишту)

IV/ ИНВЕСТИРАЊЕ У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

         Капитално инвестирање у нефинансијску имовину – зграде и 
грађевински објекти, машине и опрема и нематеријална имовина биће 
предвиђени посебним Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску 
имовину за 2015. годину  који ће сачинити Управа за културу а на коју ће 
решење о сагласности  донети Градоначник Града Ниша.
          Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш-Установе 
културе од националног значаја за 2015. годину реализоваће се у складу са 
Финансијским планом установе за 2015. годину који је усклађен са Буџетом 
Града Ниша за 2015. годину.   

                                                 

Управни одбор Галерије СЛУ Ниш-
Установе културе од националног значаја

                                                                         Председник

____________________________
                                                                              Синиша Стаменковић



На основу члана  23 Статута  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш
установе  културе  од  националног  значаја,  а  на  основу  Решења  о  расподели
средстава индиректним корисницима бр.3624/2014-18 од 24.12.2014.године Управе
за културу и Решења о сагласности бр.11-1915/2014 од 24.12.2014.год. Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управни одбор на
седници одржаној 30.12.2014. год. донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ
Број
пози

ц.

Екон.
класи

ф.
ОПИС

Средства
из буџета

за
2015.год.

Средств
а из

осталих
извора

Укупна
средств

а

Програмска класификација 1201-0001 Функсионисање локалних установа културе

150 4110
00

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

15,274,000 42,000 15,316,000

150.
1

4111
00 Плате, додаци и накнаде запослених 15,274,000 42,000 15,316,000

151 4120
00

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА

2,734,000 8,000 2,742,000

151.
1

4121
00

Допринос за пензионо и инвалидско 
осигурање

1,833,000 5,000 1,838,000

151.
2

4122
00 Допринос за здравствено осигурање 787,000 2,000 789,000

151.
3

4123
00 Допринос за незапосленост 114,000 1,000 115,000

152 4130
00 НАКНАДЕ У НАТУРИ 500,000 80,000 580,000

152.
1

4131
00 Накнаде у натури 500,000 80,000 580,000

153 4140
00 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 767,000 21,000 788,000

153.
1

4141
00

Накнада за одсуствовање са посла 
(боловање)

0 1,000 1,000

153.
2

4143
00 Отпремнине при одласку у пензију 767,000 0 767,000

153.
3

4144
00 Солидарна помоћ запосленима 0 20,000 20,000

155 4160
00 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 175,000 70,000 245,000

155.
1

4161
00 Награде запосленима 175,000 70,000 245,000

156 4210
00 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,800,000 144,000 3,944,000

156.
1

4211
00

Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 

70,000 20,000 90,000

156.
2

4212
00 Енергетске услуге 3,000,000 12,000 3,012,000

156.
3

4213
00 Комуналне услуге 300,000 1,000 301,000

156.
4

4214
00 Услуге комуникација 270,000 110,000 380,000

156. 4215 Трошкови осигурања 160,000 1,000 161,000

1



5 00

157 4220
00 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000 30,000 80,000

157.
1

4221
00 Трошкови пословних путовања у земљи 50,000 30,000 80,000

157.
2

4222
00

Трошкови пословних путовања у 
иностранство

0 0 0

158 4230
00 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 691,000 78,000 769,000

158.
1

4233
00 Компјутерске услуге 60,000 5,000 65,000

158.
2

4234
00 Услуге стручног усавршавања запослених 40,000 60,000 100,000

158.
3

4235
00 Услуге информисања 01 408,000 1,000 409,000

Услуге информисања 15 20,000 0 20,000
158.

4
4236

00
Услуге за домаћинство и угоститељство 01 18,000 1,000 19,000

Услуге за домаћинство и угоститељство 15 32,000 0 32,000
158.

5
4237

00 Репрезентација 9,000 1,000 10,000

158.
6

4239
00 Остале опште услуге 01 65,000 10,000 75,000

Остале опште услуге 15 39,000 0 39,000

159 4240
00

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 207,000 37,000 244,000

159.
1

4242
00

Услуге образовања, културе и спорта 01 165,000 36,000 201,000

Услуге образовања, културе и спорта 15 27,000 0 27,000
159.

2
4249

00 Остале специјализоване услуге 15,000 1,000 16,000

160 4250
00 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА 300,000 21,000 321,000

160.
1

4251
00 Текуће поправке и одржавање објеката 150,000 1,000 151,000

160.
2

4252
00 Текуће поправке и одржавање опреме 150,000 20,000 170,000

161 4260
00 МАТЕРИЈАЛ 230,000 39,000 269,000

161.
1

4261
00 Административни материјал 70,000 20,000 90,000

161.
2

4263
00

Материјал за образовање и усавршавање 
запослених

35,000 1,000 36,000

161.
3

4264
00 Материјал за саобраћај 15,000 15,000 30,000

161.
4

4266
00 Материјал за културу 0 1,000 1,000

161.
5

4268
00

Материјал за домаћинство и 
угоститељство

60,000 1,000 61,000

161.
6

4269
00 Материјал за посебне намене 50,000 1,000 50,000

165 4650
00 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1,565,000 0 1,565,000

165.
1

4651
00 Остале текуће донације и трансфери 1,565,000 0 1,565,000

167 4820
00 ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ 0 30,000 30,000

167.
1

4821
00 Остали порези 0 15,000 15,000

167. 4822 Обавезне таксе 0 15,000 15,000

2
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168 4830
00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА

250,000 100,000 350,000

168.
1

4831
00 Новчане казне по решењу судова 250,000 100,000 350,000

169 5110
00 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0 0 0

170 5120
00 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0 0 0

171 5150
00 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 4,362,000 0 4,362,000

171.
1

5151
00 Нематеријална имовина 15 4,362,000 0 4,362,000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
1201-0001: 30,906.000 700,000 31,606,000

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
1201-0001:

ИЗВО
Р ОПИС ИЗВОРА ПРИХОДА УКУПНО

01 Приходи из буџета 26,426,000
04 Сопствени приходи 700,000
07 Трансфери са других нивоа власти 0

15
Неутрошена средства донација из ранијих 
година

4,480,000

 УКУПНО: 31,606,000

Број
пози

ц.

Екон.
класи

ф.
ОПИС

Средства
из буџета

за
2015.год.

Средств
а из

осталих
извора

Укупна
средств

а

Програмска класификација 1201-0002 Подстицај културном и уметничком
стваралаштву

173 4210
00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5,000 0 5,000

173.
1

4214
00

Услуге комуникација 5,000 0 5,000

175 4230
00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 147,000 0 147,000

175.
1

4235
00

Услуге информисања 01 4,000 0 4,000

Услуге информисања 15 27,000 0 27,000
175.

2
4236

00 Услуге за домаћинство и угоститељство 01 80,000 0 80,000

Услуге за домаћинство и угоститељство 15 0 0 0
175.

3
4237

00
Репрезентација 6,000 0 6,000

175.
4

4239
00

Остале опште услуге 01 25,000 0 25,000

Остале опште услуге 15 5,000 0 5,000

176 4240
00 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 86,000 0 86,000

176.
1

4242
00 Услуге образовања, културе и спорта 01 60,000 0 60,000

Услуге образовања, културе и спорта 15 26,000 0 26,000

177 4260
00

МАТЕРИЈАЛ 170,000 0 170,000

177. 4264 Материјал за саобраћај 10,000 0 10,000

3



1 00
177.

2
4266

00 Материјал за културу 125,000 0 125,000

177.
3

4268
00

Материјал за домаћинство и 
угоститељство

15,000 0 15,000

177.
4

4269
00 Материјал за посебне намене 20,000 0 20,000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
1201-0002: 408.000 0 408,000

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ
1201-0002:

ИЗВО
Р ОПИС ИЗВОРА ПРИХОДА УКУПНО

01 Приходи из буџета 350,000
04 Сопствени приходи 0
07 Трансфери са других нивоа власти 0

15
Неутрошена средства донација из ранијих 
година

58,000

 УКУПНО: 408,000

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГАЛЕРИЈУ ЗА
АКТИВНОСТ 1201:

ИЗВОР ОПИС ИЗВОРА ПРИХОДА УКУПНО

01 Приходи из буџета 26,776,000
04 Сопствени приходи 700,000
07 Трансфери са других нивоа власти 0

15
Неутрошена средства донација из 
ранијих година

4,530,000

 УКУПНО: 32,014,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ ЗА 2015.год.

А - Програмска класификација 1201-0001
Функционисање локалних установа културе

411100 - Бруто плате запослених (15.274.000) 
Галерија  СЛУ  Ниш од  1.  новембра 2012.год.  има  23 запослена радника  на
неодређено  време  са  следећом  квалификационом  структуром:  16 радника  са
високом стручном спремом (од тога 2 магистра) и 7 радника са средњом стручном
спремом.  На  основу  упутства  за  израду  финансијског  плана  за  2015.  годину
извршен  је  прорачун  горе  наведеног  износа. Сви  подаци  о  запосленима
пријављени су у Регистар запослених код Управе за трезор. 18.11.2014. примљена
је особа  са  инвалидитетом на основу сагласности Градоначелника и уговора са
Тржиштем рада којим они 1 годину финансирају минималну бруто зараду таквог
лица, док разлику до укупне зараде и доприносе на терет послодавца финансира
ГСЛУ из сопствених средстава.
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412000 - Социјални доприноси на терет послодавца (2.734.000) - ПИО –
1.833.000; Здравство -  787.000; Незапосленост - 114.000)
Износи  су  одређени на  основу закона  и  првог  става  овог  образложења који  се
односи на начин планирања бруто плата запослених. 

413100 – Накнаде у натури – месечне карте за превоз (500.000)
Износ накнаде је одређен на основу неизмирених обавеза према ЈКП “Дирекција за
јавни превоз” (неизмирене обавезе су овом тренутку 412.000 динара за 13 фактура
и камату) и на основу трошкова за 2015.год.  у износу од 330.000 динара за  11
фактура за куповину 16 месечних карата за прву зону.

414300 – Отпремнине при одласку у пензију (767.000)
Један запослени (Синиша Поповић рођен 1953.год.) у Галерији СЛУ је 2013.год.
напунио 40 година радног стажа али нема испуњен други услов (године живота) па
нисмо сигурни да ће следеће године отићи у пензију, али из предострожности смо
предвидели износ од две просечне бруто плате у Галерији СЛУ које би му биле
исплаћене као отпремнина уколико се одлучи да оде у пензију. Други запослени
(Јордан Грашић у септембру 2015.године испуњава старосни услов -  65 година
живота)  па  је  за  њега  такође  предвиђен  износ  од  2  просечне  бруто  плате  за
отпремнину  по  закону.  По  упутству  за  припрему  буџета  507.000  динара  је
предвиђено за социјални програм рационализације броја запослених.

416100 – Награде запосленима (175.000)
На основу Посебног колективног уговора за запослене у култури право на исплату
јубиларних награда у 2015.год. ће стећи 1 запослени за навршених 30 година стажа
(Јордан Грашић у јулу) и 1 запослени (Слободан Радојковић у децембру 2014.год.)
за 20 година стажа па је планирани износ одређен на основу просечне бруто плате
у Галерији и износ пореза на јубиларне награде.

421100 - Услуге платног промета и банкарске услуге (70.000)
Планирани износ је процењен на основу кретања ових трошкова у 2014.години.

421200 - Енергетске услуге (3.000.000)
Трошкови енергетских услуга  су  планирани на  основу текућих издатака  у  овој
години  који  укључује  1  корекцију  цена  услуга  у  износу  од  10%.  За  трошкове
електричне енергије је планиран износ од 2.110.000 динара у који је укључен дуг
по споразуму са ЈП „ЕД Југоисток“ од 430.000 динара за 18 рата (7 рата из 2014. и
11 рата у 2015.) и износ од 1.680.000 динара за текућу потрошњу у 2015.години. За
даљинско грејање галерије „Србија“ планиран је износ од 790.000 динара од чега је
тренутни дуг према ЈКП „Градска топлана“ 430.000 динара а планирани износ за
2015.год.  је  360.000 динара.  Планирана је и набавка лож-уља за грејање зграде
Ликовне колоније у Сићеву од 100.000 динара.

421300 - Комуналне услуге (300.000)
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Планирани износ обухвата трошкове изношења смећа  од 205.000 динара (100.000
по  споразуму  са  ЈКП  „Медијана“  за  отплату  дуга  а  трошкови  за  2015.год.  су
планирани  у  износу  од  105.000  динара)  и  трошкове  за  утрошену  воду  (20.000
динара),  трошкове  за  еко-накнаду  (25.000  динара)  и  за  трошкове  техничког
обезбеђења  објеката  -  функционисање  алармног  система  и  система  за  дојаву
пожара на основу уговора са „Нифон Секјурити“ (50.000).

421400 - Услуге комуникација (270.000)
Односе се на следеће ставке:
- трошкове  телефона  од  130.000  динара  (3 телефонске  линије  у  пословним

просторијама у Нишу, од којих је једна  у галерији Србија) а једна  за линију у
згради Ликовне колоније у Сићеву)

- трошкови поштарине од  55.000 динара за слање позивница за изложбе као и
бројних дописа, позива и слично и остале пословне коресподенције на основу
планираних изложби које се организују у нашим изложбеним просторима

- трошкови доставе (50.000 динара за трошкове коришћења услуга брзе поште
приликом отпремања уметничких дела са колективних изложби)

- трошкови Интернет комуникација од 40.000 динара (10.000 динара за годишњи
хостинг нашег сајта, 25.000 динара за коришћење Интернета.

421500 - Услуге осигурања (160.000)
Трошкови  су  планирани  за  осигурање  уметничких дела  за  изложбу  коју  ће
Галерија СЛУ организовати у сарадњи са Народним музејом из Београда (100.000
динара) и трошкове обавезног осигурања запослених у износу од 60.000 динара на
основу постојећих законских прописа.

422100 - Трошкови пословних путовања у земљи (50.000)
Укључују  путне  трошкове  за  10  одлазака  радника  Галерије  у  току  2014.год.  у
износу од 25.000 динара и трошкове дневница у износу од 25.000 динара.

423200 – Компјутерске услуге (60.000)
Трошкови обухватају износ од 60.000 динара за одржавање рачунара и мреже на по
уговору са „ТТИ Сервисом“. 

423300 - Услуге стручног усавршавања запослених (40.000)
Средства  су  предвиђена  за  котизације  за  стручне  семинаре  ради унапређења
квалитета рада запослених и котизације и накнаде за полагање стручних испита.

423400 - Услуге информисања (428.000)
1. Трошкове издавања публикација (каталози - у  штампаном облику) у износу

од 308.000 динара за  каталоге чије трошкове штампања финансира Галерија. Ови
каталози  се  групишу на  следећи  начин:  4 каталога  за  традиционалне  годишње
изложбе  (Ликовна колонија Сићево,  Нишки цртеж,  УЛУПУДС  и  графичка
радионица),  3  изложбе по  позиву (ауторске  изложбе  реномираних уметника по
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позиву Галерије и уз одлуку Уметничког савета) и 1 каталога за изложбе у сарадњи
са другим галеријама, као и за остале врсте каталога који прате изложбе. 

2. Трошкове  за  штампање  плаката и   позивница  (за  14 изложби у  галерији
„Србија“, 13 изложби у  „Павиљону у Тврђави“ и  10 изложби у  „Салону 77“),  за
трошкове за  куповину каталогизацијских бројева и ИСБН бројева за  штампање
каталога  за  изложбе  које  организује  Галерија,  као  и  за  трошкове  расписивања
годишњег конкурса за излагање у износу од 100.000 динара.

3. Пренете обевезе из 2014. за средстава од Министарства културе  20.000 дин.

423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство (50.000)
Трошкови обухватају угоститељске услуге (18.000 динара) за признате уметнике
чије се изложбе реализују у галерији „Србија“ и пренете обевезе из 2014. године за
средстава од Министарства културе  у износу од 32.000 динара.

423700 - Репрезентација (15.000)
Трошкови за репрезентацију (кафа и сл.) за потребе у згради Ликовне колоније у
Сићеву и за свакодневне потребе у управној згради.

423900 - Остале опште услуге (104.000)
Ови трошкови обухватају  трошкове за обавезно месечно одржавање безбедности
запослених на раду у износу од 50.000 динара и трошкове помоћних услуга  за
време Графичке радионице у износу од 15.000 динара и пренете обевезе из 2014. за
средстава од Министарства културе  39.000 динара.

424200 - Услуге образовања, културе и спорта (192.000)
1. Трошкови на основу уговора о покрићу путних трошкова аутора изложби који

присуствују  отварању својих изложби и трошкове за  ауторска права (услуге
превођења, рецензије и сл.) у износу од 65.000 динара.

2. Трошкови  допреме  и  отпреме  уметничких дела  предвиђени  у  редовним
програмским активностима у износу 100.000 динара.

3. Пренете обевезе из 2014. за средстава од Министарства културе  27.000 дин.

424900 - Остале посебне услуге (15.000)
Ови трошкови  обухватају  трошкове  за урамљивање уметничких дела  (графика)
насталих на графичкој радионици и за урамљивање већ постојећих дела из фонда.

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда (150.000)
Трошкови  обухватају  извођења  зидарских,  молерско-грађевинских,  столарских,
електричарских и радова на инсталацијама а односе  се  на пословне просторије и
изложбене просторе у Нишу који имају око 1.000 квм и налазе се под заштитом
државе и захтевају перманентну заштиту као објекти од културног значаја за град
Ниш и одржавање зграде  Ликовне  колоније  у Сићеву (објекат је  под заштитом
државе у изузетно лошем стању јер дуго у њега није улагано).

425200 - Текуће поправке и одржавање опреме (150.000)
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Трошкови  поправке  електричне,  електронске,  канцеларијске  опреме,  опреме  за
домаћинство,  конзерваторске  опреме,  опреме  у  изложбеним просторима,  комби
возила, којом располаже Галерија а које се не могу унапред предвидети.

426100 - Административни материјал (70.000)
1. Самолепиве налепнице за позивнице за изложбе од 3.000 динара
2. Канцеларијски материјал (папир, коверте и сл.) у износу од 42.000 динара
3. Остали  канцеларијски материјал  (обрасци за  финансијско пословање,  писаћи

прибор, дискете, компакт-дискови и сл.) у износу од 5.000 динара.
4. Набавку радних одела за техничку службу у износу од 20.000 динара.

426300 - Материјал за образовање и усавршавање запослених (35.000)
Износ је превиђен за набавку стручне литературе и годишњих претплата на исте.

426400 - Материјал за саобраћај (15.000)
Ови трошкови се односе на трошкове горива за путничко возило  (комби)  које  је
Галерија  СЛУ  добила  од  Управе  царина  за  потребе  редовног  обиласка  зграде
Ликовне колоније у Сићеву, за програмске активности у износу од 15.000 динара.

426800 - Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (60.000)
1. Разна прехрамбена роба за активности у току године од 30.000 динара
2. Хигијенски производи, производи за чишћење и друга хемијска роба за редовне

потребе у току године у износу од 30.000 динара.

426900 - Материјал за посебне намене (50.000)
Ови  трошкови  обухватају  неопходан  специфичан  материјал  за  рад  Графичке
радионице  у  Сићеву у  износу  од  20.000  динара,  материјал  различитих врста  и
намена  за  функционисање  конзерваторске  радионице  и  за  друге  специфичне
потребе везане за излагачке активности 30.000 динара.

483100 – Новчане казне по решењу суда (250.000)
На овој позицији није било могуће реално планирати износ потребних средстава,
јер нисмо у могућности да знамо колико обавеза  према запосленима неће бити
измирено, те да се исте морају исплаћивати преко судских пресуда. 

465100 – Остале донације и трансфери (1.566.000)
Планирани износ је предвиђен на основу Закона о умањењу нето плата запослених
у јавном сектору за 10% који се уплаћује у Буџет Републике Србије.

515100 – Нематеријална имовина (4.362.000)
Цео износ се односи на пренете обевезе из 2014. за средстава од Министарства
културе за откуп уметничких дела на основу уговора са уметницима.

Б - Програмска класификација 1201-0002
Подстицај културном и уметничком стваралаштву
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421400 - Услуге комуникација (5.000)
За Интернет за време Ликовне колоније у Сићеву и отпрему позивница  5.000 дин. 

423400 - Услуге информисања (31.000)
За  штампање  позивница  и  плаката  4.000 динара  и  пренете  обевезе  из  2014.  за
средстава од Министарства културе  27.000 динара.

423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство (80.000)
Трошкови припреме исхране за учеснике Ликовне колоније  и  свечана вечера за
госте Ликовне колиније у току рада Колоније у износу од 80.000 динара (10 дана).

423700 - Репрезентација (6.000)
Трошкови за репрезентацију (кафа и сл.) за време Ликовне колоније у Сићеву.

423900 - Остале опште услуге (30.000)
Трошкови помоћних услуга за време Ликовне колоније у износу од 25.000 динара и
пренете обевезе из 2014. за средстава од Министарства културе 5.000 динара.

424200 - Услуге образовања, културе и спорта (86.000)
Трошкови  на  основу  уговора  о  покрићу  путних трошкова  учесника  Ликовне
колоније  и  приликом  отварања  изложбе  у  новембру, као  и  остале  трошкове  -
хотелске услуге, превоз учесника током трајања колоније и хонораре за учеснике у
програму приликом отварања Ликовне колоније у износу од 60.000 дин. и пренете
обевезе из 2014.г. за средстава од Министарства културе у износу од 26.000 дин.

426400 - Материјал за саобраћај (10.000)
За трошкове горива за време Ликовне колоније у износу од 10.000 динара.

426600 - Материјал за образовање, културу и спорт (125.000)
Трошкови обухватају набавку материјала за рад Ликовне колоније Сићево (боје,
рамови, платна, терпентин, папир за цртање) у износу од 125.000 динара.

426800 - Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (15.000)
Намирнице и средства за хигијену за припрему Ликовне колоније од 15.000 дин.

426900 - Материјал за посебне намене (20.000)
Ови  трошкови  обухватају  неопходан  специфичан  материјал  за  рад  Ликовне
колоније у Сићеву у износу од 20.000 динара

Председник Управног одбора

_______________________________
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                                        Синиша Стаменковић
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