
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 

број 88/08), члана 31. Одлуке о буџету Града Ниша за 2009. годину („Службени 
лист Града Ниша“, број 117/08) и члана 39. Пословника о раду Градског већа                  
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/08 и 4/09), 

Градско веће Града Ниша, не седници одржаној дана 21.05. 2009. године, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К 
 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да прихвати учешће у 
Пројекту  „Дали – магија илустрације“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
                 Пројекат „Дали – магија илустрације“  има за циљ организовање 
изложбе дела Салвадора Далија у Нишу, у Павиљону Тврђава у организацији 
Галерије савремене  ликовне уметности из Ниша и Института „Сервантес“ из 
Београда ( Шпански културни центар). Изложба ће бити организована у периоду 
од 16. до 30. јуна 2009. године и на њој ће бити представљено 18 дела 
Салвадора Далија (једна скулптура, један рељеф и 16 графика) углавном из 
приватних колекција, која су ретко доступна јавности, због чега  ова изложба 
добија на значају. 
              Уговором између Галерије савремене ликовне уметности из Ниша и 
Института „Сервантес“ из Београда је предвиђено да Институт „Сервантес“ 
организује транспорт дела од Шпаније до Београда, а Галерија савремене 
ликовне уметности из Ниша  транспорт на релацији Београд-Ниш-Београд уз 
полицијску пратњу. Физичко и техничко обезбеђење током трајања изложбе ће 
обезбедити Галерија савремене уметности из Ниша. 
           Укупна вредност Пројекта износи 5.000 евра и 606.000 динара. 
Реализацију овог Пројекта финансира Град уз техничку помоћ Института 
„Сервантес“ из Београда. Средства за реализацију овог пројекта обезбеђена су 
буџетом Града за 2009. годину. 

Организовање изложбе дела познатог светског сликара Салвадора 
Далија преставља најзначајнији културни дигађај за град Ниш, јер потврђује 
град као значајни културни центар Србије. Из наведених разлога Градско веће 
Града Ниша предлаже Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима 
прихвати учешће у Пројекту „Дали – магија илустрације“. 
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