
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 10.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада  
Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2012. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада  Галерије 
савремене ликовне уметности Ниш за 2012. годину доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Драгица Ћирић Спасојевић, директорка Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш. 
 
 
 
Број: 18-28/2012-03 
 
У Нишу, 10.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



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 у Нишу  ("Службени лист Града Ниша", број 2/11-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 за 2012. годину,  број 839,  који је донео Управни 
одбор Установе, на седници одржаној 15.12.2011. године. 
 

II Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2012. 
годину реализоваће  се  у  складу  са  финансијским планом ове  установе за 
2012. годину који ће бити донет по доношењу Одлуке о буџету Града Ниша за 
2012. годину.   
  
 III Решење доставити: Галерији савремене ликовне уметности Ниш, 
Управи за образовање, културу, омладину и спорт 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 у Нишу, на основу 
члана 15 Одлуке о оснивању Установе, на седници одржаној 15.12.2011. године 
донео је Програм рада Галерије савремене ликовне уметности за 2012. годину. 
 Галерија савремене ликовне уметности је установа чији је основни 
задатак презентовање, проучавање и популарисање савременог ликовног 
стваралаштва, а како има и властити фонд уметничких дела истовремено је и 
установа музејског карактера, која води бригу о адекватном чувању и заштити 
постојећег фонда, о његовом константном попуњавању, представљању и 
проучавању. 
 Програм рада Галерије за 2012. обухвата детаљну разраду активности по 
областима: изложбенa активност, музеолошка активност, издавачка и 
едукативна делатност, ликовна колонија Сићево 2012, графичка радионица, 
текуће поправке и одржавање.   

У 2012. години биће приређено укупно 40 изложби у сва три изложбена 
простора,  и то: У галерији "Србија" - 12, у Павиљону у Тврђави -15, а у Салону 
77- 13 изложби. Поред ових Програм рада ће чинити и традиционалне годишње 
изложбе (Ликовна колонија "Сићево", бијенална изложба Графичке радионице 
и изложба "Мале графике"). Новина у програму је изложба савремених 
уметничких радова на тему "1700 година Миланског едикта". Галерија СЛУ 
Ниш ће почетком септембра расписати конкурс националног карактера на 
поменуту тему. 

Планиране су и изложбе по позиву  наших еминентних уметника, 
Владимира Величковића, Горана Чпајка и Боре Баруха. Планирана је и сарадња 
са УЛУПУДС-ом који ће у Нишу гостовати са својом изложбом     "Златно перо 
- 34. међународни бијенале илустрације" и са „Ликовном колонијом Поганово“, 
која обележава 15 година постојања.  

Годину 2012.  обележиће и сарадња са Музејем Града Београда на бази 
реципроцитета. Галерија СЛУ Ниш ће своју изложбу "Различито у истом - 
мотиви Сићева у фонду Галерије СЛУ Ниш", реализовати током марта и априла 
у Конаку кнегиње Љубице у Београду. 

У оквиру музеолошке активности је и конзертаворско-рестаураторски рад 
који подразумева  превентивне и конзерваторске активности на одабраним 
уметничким делима из фонда ГСЛУ за потребе организовања тематских 
изложби.  

Ликовна колонија "Сићево 2012" биће реализована у периоду од 1. до 10. 
септембра, имаће  12 учесника и задржаће интернационални карактер. 
Графичка радионица (која се одржава бијенално) ће 2012. године  бити 
организована од 3. до 10. маја у згради Колоније у Сићеву и као и предходних 
година имаће  интернационални катактер.  

Имајући у виду да је  Програм рада 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 за 2012. годину. 
 
 



 
  Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
 

 
                         НАЧЕЛНИК 

    
      Ненад Гашевић 

 
 

 



На основу члана 44, став 1, тачка 5 Закона о култури („Сл.гласник РС“ број 
72/09) , и члана 23, став 1, тачка 5 Статута Галерије савремене ликовне 
уметности Ниш , Управни одбор Галерије савремене ликовне уметности Ниш, 
на предлог директора, доноси  
 
 
ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 
      НИШ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

Галерија савремене ликовне уметности Ниш 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 издавачко-едукативну делатност 
Галерије.  

Галерија савремене ликовне уметности Ниш  поседује властити фонд 
уметничких дела због чега има карактер музејске установе и обавља све 
законом предвиђене музеолошке делатности. Mузеолошки сегмент активности 
Галерије савремене ликовне уметности Ниш подразумева послове чувања, 
заштите и проучавања постојећег фонда, као и бригу о његовом константном 
попуњавању и представљању, као и конзерваторско-рестаураторском третману. 

Такође, Галерија савремене ликовне уметности Ниш води све послове 
везане за организацију и реализацију Ликовне колоније Сићево и Графичке 
радионице Сићево.  
 
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2012.  
предвиђа реализацију укупно 40 изложби у сва три изложбена простора, и то у 
галерији "Србија" - 12, у Павиљону у Тврђави -15, а у Салону 77  - 13 изложби. 
Програм излагања је обимнији у односу на предходне године.  

Од укупног броја изложби, 3 изложбе су у организацији других установа ( 
Уметничке школе, Факултета уметности и Ниш Арт фондације). Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш уступа  галерију "Србија" шест недеља (мај 
и половина јуна) по постојећем уговору  Ниш Арт фондацији. 

Од 37 изложби у организацији Галерије савремене ликовне уметности 
Ниш осам је колективних а двадесетдевет самосталних изложби. 

Као и предходних година, окосницу изложбене делатности чине изложбе 
које је одобрио Уметнички савет Галерије савремене ликовне уметности Ниш. 
На седници одржаној 28.јула 2011. године, Уметнички савет је од приспелих 85 
захтева  одобрио 25.  

Поред ових, Програм рада ће чинити и традиционалне годишње изложбе 
(Ликовна колонија "Сићево", изложба Графичке радионице, изложба "Мале 
графике"). Од изложби иностране уметности у сарадњи са Француским 
културним центром у оквиру дана Франкофоније биће приређена изложба 



стрипа а на основу сарадње са Прохелвецијом изложба фотографија Аурелиа 
Копаининга из Базела. 

Програм рада ће посебно обележити изложба савремених уметничких 
радова на тему "1700 година Миланског едикта". Галерија савремене ликовне 
уметности  Ниш ће почетком септембра месеца расписати конкурс националног 
карактера на поменуту тему. У погледу медија, технике и димензија радова,  
неће бити ограничења и условљавања. Трочлана селекциона комисија ће 
сачинити избор за излагање и одлучиваће о додели откупних награда, које ће 
бити уручене на отварању изложбе.   

Изложба је део ширег пројекта прославе „1700 година Миланског едикта“ 
и биће више него драгоцено сведочење о односу савремене уметности према 
историји, традицији и религији.  

Изложба ће бити отворена средином децембра и  обележиће велики 
хришћански јубилеј.  

Планиране изложбе по позиву  су изложбе Владимира Величковића, 
Горана Чпајка, Боре Баруха.  

Галерија савремене ликовне уметности  Ниш планира да настави и 
појединачно представљање наших уметника чије се професионалне каријере 
одвијају у Србији и Француској односно на релацији Београд - Париз. За 
наредну годину предвиђена је изложба Владе Величковића - уметника и 
професора на Академији лепих уметности у Паризу, члана САНУ и Француске 
академије уметности. Влада Величковић припада уском кругу наших 
најзначајнијих уметника друге половине 20 века а до сада није излагао у Нишу. 
Изложба је била планирана за 2011. годину али је на инсистирање уметника 
пребачена у 2012. када ће Велићковић имати и ретроспективу у Галерији 
Српске академије наука и уметнтости.  
  Горан Чпајак је професор на Факултету примењених уметности у 
Београду, уметник је значајне репутације и интернационалне каријере чија су 
дела изведена и постављена у јавном простору у многим градовима света. 
Нишкој ликовној публици представиће се по први пут  

Ретроспективна изложба слика Боре Баруха ( 1911 - 1942) припада 
вишегодишњем циклусу којим Галерија савремене ликовне уметности Ниш 
представља нашу уметност прве половине XX века.  

Изложба садржи четрдесетак дела која се чувају у Народном музеју, 
Јеврејском музеју, Музеју савремене уметности у Београду . Суорганизатор 
изложбе биће Народни музеј у Београду. Мало је познат податак да је отац Боре 
Баруха (Елијаху - Илија) рођен у Нишу. Породица Барух је у периоду од 1925 
до 1929. живела у Нишу. Бора Барух је завршио Прву нишку гимназију где је од 
професора Моше Шоамовића добио прва сликарска знања. Изузетан је 
допринос Боре Баруха нашем сликарству у оквиру интимистичког и поетског 
реализма. Наредне године навршава се седамдесет година од његове трагичне 
смрти ( стрељан је у Јајинцима 1942).  

Приликом формирања излагачке делатности водило се рачуна да буду 
заступљени различити сегменти уметничког изражавања. Тако да су у 
Програму рада, од самосталних изложби, поред најбројнијих изложби слика 



(10), заступљене и изложбе графика (4), цртежа (6), скулптура (3), фотографија 
(2) објеката и инсталација (3), графичког дизајна (1) .  

Такође заспупљени су уметници из различитих средина (Београд, Нови 
Сад, Пирот, Лесковац, Врање, Крушевац). Самосталним изложбама 
представиће се значајан број нишких уметника најмлађе генерације који су 
дипломирали на Факултету уметности у Нишу: Младен Станковић, Милана 
Ристић, Владимир и Сања Девић, Тиана Митић. 

Чињеница да изложбени програм садржи и самосталне изложбе чак 
седморо факултетских професора (Здравко Вајагић, Велизар Крстић, Бранко 
Раковић, Владета Живковић...) индиректно сведочи о озбиљности и квалитету 
програма.  

Планирана је и сарадња са УЛУПУДС-ом који ће у Нишу гостовати са 
својом изложбом " Златно перо - 34. међународни бијенале илустрације" и са 
Ликовном колонијом Поганово која обележава 15 година постојања.  
Наредну годину обележиће и сарадња са Музејем града Београда на бази 
реципроцитета. 

 Галерија савремене ликовне уметности Ниш ће своју изложбу 
"Различито у истом - мотиви Сићева у фонду Галерије савремене ликовне 
уметности Ниш" реализовати током марта и априла у Конаку кнегиње Љубице 
у Београду. Биће то јединствена прилика промоције галеријског фонда и саме 
Колоније са презентацијом радова наших еминентних уметника који се чувају у 
фонду Колоније а мало су позната у националном оквиру. Музеј града Београда 
ће крајем јуна у Нишу отворити изложбу дела из свог фонда са акцентом на 
период деведесетих  година XX века. 

Планирани изложбени програм за 2012. годину својим карактером и 
концептом обезбеђује континуитет високог позиционирања Галерије савремене 
ликовне уметности  Ниш у националном оквиру.  
 
ИЗДАВАЧКО-  ЕДУКАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

По Програму рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш а на 
основу већ обављених консултација с уметницима утврђено је да ће током 2012. 
Галерија савремене ликовне уметности Ниш у оквиру своје излагачке 
делатности публиковати укупно  35 каталога  од тога 20 дводелних ( за све 
изложбе у Салону 77 и седам изложби у Павиљону), 6 троделних ( за изложбе у 
"Србији"), 3 каталога до 12 страна ( графичка радионица, Ликовна колонија 
"Сићево", Велизар Крстић). 

 Изложбе по позиву као и обимније колективне изложбе (Ликовни 
уметници југоисточне Србије, Интернационална изложба Мале графике) 
пратиће каталози до 20 страна.  Изложбе "1700 година Миланског едикта" и 
"Различито у истом - мотиви Сићева у фонду Галерије савремене ликовне 
уметности Ниш" имаће репрезентативне каталоге. За гостујуће изложбе 
Галерија савремене ликовне уметности Ниш неће штампати каталоге 

По устаљеној пракси, Галерија савремене ликовне уметности Ниш ће за 
сваку изложбу штампати позивнице и одговарајуће плакате, с тим што ће  



плакати за изложбе у галерији "Србија", због већих димензија бити израђивати 
изван наше установе. 

Стално ажурирање података на властитом сајту и пружање основних 
информација о активностима Галерије савремене ликовне уметности Ниш биће 
обавеза и током 2012 године. Такође, током наредне године, Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш ће наставити са објављивањем часописа за 
уметност и културу у електронској форми. 

Кроз едукативну делатност Галерија савремене ликовне уметности Ниш 
планира да у наредној години организује трибине, предавања и промоције 
књига из области историје и теорије уметности.  
 
МУЗЕОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ 
 

Музеолошка активност Галерије савремене ликовне уметности Ниш 
почива на савременим музеолошким принципима и Закону о заштити култуних 
добара. У складу са тим и током 2012. обављаће се сви послови заштите, 
чувања и презентације уметничких дела која се чувају у галеријском фонду.  

Неопходно је током наредне године набавити још један метални орман  за 
чување збирке графика и цртежа јер је постојећи потпуно попуњен.  

Галерија савремене ликовне уметности Ниш је након власничке 
трансформације Нитекса преузела 65 слика из колекције ове фабрике. Због ове 
чињенице и редовног попуњавања фонда захваљујући Ликовној колонији  
Сићево, катаципети постојећег депоа су попуњени, тако да ће током 2012. 
године Галерија савремене ликовне уметности морати да изради пројекат са 
новим предлозима решења  чувања уметничких дела.    

У складу са важећим правилима о уметничкој документацији, Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш ће и наредне године наставити да води 
документацију о свакој реализованој изложби, као и о свим новоприспелим 
делима у Фонд, што подразумева израду фотографије, негатива и евиденционог 
картона за сваки експонат.  

Такође интензивираће се и употпунити рад на уметничким биографијама 
и досијеима нишких уметника. 

 Галерија савремене ликовне уметности Ниш ће наставити да ажурира 
своју хемеротеку која се заснива на нишком дневном листу "Народне новине" 
као и на шпампи која излази у Београду ( Блиц, Новости, Политика). 

Такође су предвиђене  превентивне и конзерваторске активности на 
одабраним уметничким делима из фонда Галерије савремене ликовне 
уметности Ниш за потребе организовања тематске изложбе: „Различито у 
истом“, која је планирана да се одржи у Београду у марту 2012.године. Ради се 
о провери и утврђивању стања на изабраним делима и евентуалним 
интервенцијама, које подразумевају пре свега реконструкцијске захвате на 
носиоцима и украсним рамовима. 

 Припрема изложбене документације  биће  саставни део ових 
активности, као и организовање заштите и транспорта уметничких дела.  



Реализација изложбе Боре Баруха у Нишу, подразумева учешће у делу 
који се односи на контролу превентивно-конзерваторских услова. 

Редовни послови у једном виду садрже рад на документацији ауторских 
дела уносом нових података о конзерваторским интервенцијама и провером 
постојећих: њиховом ревизијом.  

Динамика ових послова условљена је  савременијим електронским 
уређајима: дигиталним апаратом, скенером, штампачем, рачунаром. План је да 
се ови послови спроводе кроз два облика и начина записа: дигитални и 
папирни. 

Започети и планирани конзерваторско-рестаураторски послови  биће 
настављени  и у 2012. години. Од стручне процене и косултација са кустосима, 
о могућим интервенцијама, зависиће  избор  оних дела из збирке, на којима би 
се наставила примена мера заштите  у будућем периоду. 
 
 
 
 
 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "СИЋЕВО 2012" 
 
          Ликовна колонија "Сићево 2012" биће реализована у периоду од 1. до 10. 
септембра. Имаће највише 12 учесника јер су толики смештајни капацитети 
зграде у Сићеву.  
Ликовна колонија ће задржати интернационални карактер. Програмски савет 
Ликовне колоније кога именује Скупштина града одредиће селектора Ликовне 
колоније који ће сачинити списак учесника односно уметника,  водећи рачуна о 
њиховој актуелности и значају . Селектор ће заједно са уметницима боравити у 
Сићеву и непосредно пратити њихов рад.  
Такође ће бити осмишњен посебан Програм рада Колоније са планираним 
посетама културно -историјским споменицима и манастирима у близини, са 
држањем јавног часа ученицима основне школе у Сићеву и  Уметничке школе и 
са одржавањем предавања са адектатном темом везаном за ликовне колоније у 
актуелном тренутку. 
         Обавезе Галерије савремене ликовне уметности Ниш су обезбеђивање 
сликарског материјала,  исхране и надокнаде путних трошкова за учеснике. 
Крајем године тачније у термину од 15.11 до 5.12. у Павиљону у Тврђави биће 
реализована изложба ликовне колоније "Сићево 2012". Том приликом, Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш 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. Током реализовања 
овог односно изложбеног дела Колоније планирано је увођење још једне новине 
- доделе три новчане (откупне) награде за најбоља дела.   Посебно именована 
трочлана комисија донеће одлуку о откупним наградама. Сматрамо да ће 
увођење ове новине додатно стимулисати уметнике и позитивно се одразити на 



вредност и квалитет дела која остају фонду Галерије савремене ликовне 
уметности Ниш.  
 
 
ГРАФИЧКА РАДИОНИЦА 
 

Графичка радионица ће 2012. бити организована од 3. до 10. маја у згради 
Уметничке колоније у Сићеву. Задржаће интернационални катактер. Већ су 
обављени прелиминарни разговори са уметницима из Белгије и  Канаде. 
Пропозиције остају исте. Свако од уметника је у обавези да фонду Галерије 
савремене ликовне уметности Ниш остави по две графике у тиражу од по 10 
отисака. 

 У плану је да током боравка у Графичкој радионици уметници посете  
Уметничку школу где ће одржати јавни час и презентацију свог рада и 
коришћених техника. 
Галерија савремене ликовне уметности Ниш као организатор сноси трошкове 
материјала, исхране, доласка и боравка уметника.   
Изложба прошлогодишњег сазива Графичке радионице биће отворена 24. јула у 
Уметничком павиљону у Тврђави. 
 
            За остваривање свих програмских активности Галерије савремене лик 
овне уметности  Ниш (изложбена делатност, издавачко-едукативна делатност, 
музеолошка делатност, Ликовна колонија Сићево и Графичка радионица 
Сићево) Галерија савремене ликовне уметности Ниш је планирала оквирни  
износ од:-3.500.000,00 динара, од чега се из Буџета Града оквирно планира:-
1.970.000,00 динара, а из сопствених средстава:-1.530.000,00 динара. Од овог 
укупног износа, за изложбену, излагачко-едукативну и музеолошку делатност 
оквирно се планирају средства од:-2.150.000,00 динара (-1.175.000,00 из Буџета 
Града и -975.000,00 из сопствених средстава), за Ликовну колонију Сићево 
оквирно се планирају средства од:-1.000.000,00 динара (-700.000,00 из Буџета 
Града и -300.000,00 из сопствених средстава), док за Графичку радионицу 
Сићево оквирно планирају средства од:-350.000,00 динара (-95.000,00 из Буџета 
Града и -255.000,00 из сопствених средстава). 
 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
 

Галерија савремене ликовне уметности Ниш користи три изложбена 
простора (Галерију „Србија“, Павиљон у Тврђави, „Салон 77 у Тврђави), зграду 
Уметничке колоније у Сићеву и канцеларијски простор у улици Кеј Кола 
Српских сестара. 

Сви простори имају статус  споменика културе, чиме је појачана обавеза 
њиховог одржавања, како би се створили услови за финансирање свих објеката 
као значајних градских културних простора. 
 

Стога се планира  да се у 2012. уради следеће: 



1. Галерија „Србија“ 
-израда дрвених врата за депо за скулптуре, поплочавање пода котларнице и 
комплетно кречење, израда гелендера за степениште у котларници 
2. Павиљон у Тврђави: 
-замена дела система за осветљење у простору и израда кабине за домарску 
службу 
 
3. „Салон 77“ 
-замена столарије, кречење објекта 
4. Уметничка колонија Сићево 
-кречење унутрашњости објекта, уградња ламината у собама, поправка 
оштећене фасаде, поправка оштећене ограде и поплочавање дворишта 
5. Канцеларијски простор 
- затварање улаза у подрум, фарбање гелендера на степеништу, застакљивање 
терасе ка дворишту. 
 

За ову позицију Галерија савремене ликовне уметности Ниш планира 
окирни износ  од:-760.000,00 динара, од чега би оквирни износ из Буџета Града 
био:-650.000,00 динара, а из сопствених средстава:-110.000,00 динара. 
 
ИНВЕСТИРАЊЕ У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 
            Капитални инвестирање у нефинансијску имовину –Зграде и 
грађевински објекти, машине и опрема и нематеријална имовина, биће 
предвиђени посебним Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску 
имовину за 2012. годину коју ће сачинити Управа за образовање, културу, 
омладину и спорт, а на коју ће сагласност дати Градоначелник Града Ниша. 
 
            Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2012. 
годину реализоваће се у складу са Финансијским планом установе, који ће бити 
донет након доношења Буџета Града Ниша за 2012. године. 
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