
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) 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 14.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању 
Установе Нишки  културни  центар  за 2020. годину. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе 
Нишки  културни  центар  за 2020. годину, доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III    За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Срђан Савић, директор Нишког  културног  центра  и 
Катарина Митровски, вршилац дужности начелника Градске управе за друштвене 
делатности.  
  
 
Број: 421-2/2021-03 
У Нишу,  14.04.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



На основу члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08, 143/16 и 18/2019 ), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2021. године 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I        УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању Установе Нишки  културни  
центар  за 2020. годину, број 157 од 01.03.2021. године, који је  Одлуком број 172 од 
01.03.2021 . године , усвојио Управни одбор Установе.    

II Решење доставити Установи Нишки културни центар, Градскoj  
управи за друштвене делатности и Градскoj  управи за финансије. 

 
 

 
 
Број: 
 
У Нишу,  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

 
                                Председник 

 
                 

                                                                              Бобан Џунић        
 
  
  
  
 

     
  
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 Статутом Града Ниша прописано је да Скупштина Града Ниша разматра и 
усваја годишње извештаје о раду установа и других јавних служби чији је оснивач. 
  Управни одбор Установе Нишки културни центар, на својој седници 
одржаној 01.03.2021. године, донео је Одлукy број 172, којом усваја Извештај о 
раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2020.годину и доставио га 
Градскoj  управи за друштвене делатности на даље поступање.  

Установа Нишки културни центар је током 2020. године, без обзира на крајње 
непредвидиве епидемијске околности, понекад и у измештеним и нетипичним 
терминима и у нестандардном просторном окружењу, са успехом организовала и 
реализовала традиционалне градске манифестација као што су: Фестивал 
глумачких остварења играног филма „Филмски сусрети“, Нишке музичке 
свечаности „НИМУС“,  доделу књижевне награде „Бранко Миљковић” , књижевне 
награде  „Стеван Сремац” као и књижевне награде града Ниша за књижевност за 
децу и младе,  док су неке од сталних градских манифестација, које окупљају 
велики број људи, услед ограничавајућих околности, а у складу са препорукама 
Републичког кризног штаба и Градског штаба за ванредне ситуације, најпре 
одложене, а потом и дефинитивно отказане. То су манифестације Нисомнија, 
Интернационалне хорске свечаности и Међународна књижевна колонија 
„Сићево“, у оквиру које се организује додела  књижевне награде „Рамонда сербика”. 

Такође, НКЦ је у протеклој години успешно реализовао и неке од својих 
посебних пројеката, попут Мини Феста, Међународног фестивала стрипа 
„Нифест” и Међународне колоније филмске критике, али је ипак највећи број ових 
манифестација, услед сталних налета короне и обавезујућих одлука надлежних 
органа, прво одлаган, да би на крају остао нереализован.  Реч је о 56. Нишком 
сајму књига, Фестивалу фантастике, Данима жалфије, Међународној фото-
колонији Ниш–Сићево и Дечијој уметничкој колонији „Грачаница”.  У складу са 
могућностима, у смањеном обиму организовани су и ликовни, трибински, 
позоришни и образовни програми ове установе. 

 Издавачки акценат је и 2020. године био на оним издањима по којима је 
Нишки културни центар протеклих година препознатљив не само у домаћим него и 
у регионалним оквирима. Објављени су нови бројеви репрезентативних часописа 
„Градина“ и „Филаж“. 

Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Установе Нишки културни 
центар за 2020. годину, сачињен у складу са законом и прописима Града, као и 
циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Градскa  управa за друштвене 
делатности предлаже доношење Решења као у диспозитиву.    
                                                                                  
 
 

                                                                                    Вршилац дужности начелника 
Градске управе за друштвене делатности 

 
 

                                                                                  _________________________ 
                                                                                Катарина Митровски 
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