
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 01.02.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада 
Установе Нишки културни центар за 2013. годину

II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе Нишки 
културни центар за 2013. 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 Бојана Симовић, вршилац дужности директора Установе 
Нишки културни центар.

Број: 150-5/2013-03
Датум: 01.02.2013. 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 Установе Нишки културни центар ("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  Установе  Нишки  културни 
центар за 2013. годину број 43, који је донео Управни одбор  ове установе на седници 
одржаној 17.01.2013. године.
 

II Програм  рада  Установе  Нишки  културни  центар  за  2013.  годину 
реализоваће  се  у  складу  са  финансијским планом ове  установе за 2013. годину.  
 

III      Решење  доставити  Установи  Нишки  културни  центар,  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 Установе Нишки културни центар, на седници одржаној дана 
17.01.2013. године, донео је Програм рада Установе Нишки културни центар за 2013. 
годину број 43.

Програмом су планиране активности везане за организацију сталних градских 
манифестација,  реализацију  посебних  пројеката,  основних  програма,  посебних 
програма и издаваштва, којих укупно има више од две стотине. У 2013. години НКЦ 
планира  да  нишкој  публици  представи  неке  од  најреспектабилнијих  домаћих 
посленика у  области културе  и  да угости  светски познате и  признате уметнике и 
научнике.

У оквиру градске славе Свети цар Константин и царица Јелена одржаће се низ 
програмских  активности  из  области  уметности  (трибине,  изложбе,  концерти, 
књижевне  промоције  и  филмске  пројекције),  науке  (традиционални  међународни 
научни скуп  Ниш и Византија),  спорта (разноврсна спортска надметања пригодног 
или такмичарског карактера), као и туризма и угоститељства на више места у граду, 
где  ће   учествовати  све  нишке  градске  општине. Програмски  садржај  славе  ове 
године ће сву пажњу усмерити ка значајном јубилеју -  1.700 година од доношења 
Миланског  едикта.  У  реализацији  сталних  градских  манифестација:  Фестивала 
глумачких  остварења  играног  филма „Филмски  сусрети  Ниш“,  Књижевне  колонијe 
„Сићево“,  „Нисомние“  и  „Нимуса“  НКЦ  планира  да  одржи  висок  организациони, 
оперативно-технички и креативни ниво и додатно ангажује на  активнијој медијској и 
свакој другој презентацији  ових манифестација. 

У оквиру посебних пројеката Нишког културног центра планиране су следеће 
манифестације:  Нишки сајам књига и графике, Мини Фест, Међународнa колонијa 
уметничке фотографије Сићево, Дечијa уметничкa колонијa Грачаница, као и доделa 
књижевних награда „Бранко Миљковић“ и „Стеван Сремац“. Нишки културни центар у 
оквиру  програмског  сектора  планира  и  организацију  и  реализацију  музичког, 
позоришног  и  драмског,  књижевног,  научно  популарног  и  образовног,  трибинског, 
филмског, видео и ликовног програма, посебне програме и издаваштво.

Током  2013.  године  планира  се   отварање  књижаре,  која  би  нудила 
превасходно  стручну  публицистику  из  најразличитијих  научних  дисциплина  и 
области. Такође, у овој години би требало да профункционише и Велика сала НКЦ-а, 
у којој би се, имајући у виду њен мултимедијални карактер, одвијале најразличитије 
програмске  активности. Истовремено, Нишки културни центар планира  и  отварање 
Клуба уметника, који би окупљао афирмисане ствараоце и младе таленте у свим 
областима уметности. 

Чланом 12. став 2. Одлуке о буџету Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 
број  108/2012)  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 образовање, културу, омладину и спорт је, као директни корисник, 
дала сагласност на Финансијски план Установе, који је у циљу целовитог сагледава-
ња 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 Установе Нишки културни центар за 2013. годину.

                        
По овлашћењу-Начелник

     Управе за образовање, културу,
                омладину и спорт

                                                                                  _______________
                                   
                                                                                    Јелица Велаја



УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Број: ______________
Ниш ______________

На основу Члана 44. Закона о култури (Службени гласник Републике Србије бр. 72/09) и 
Члана 15. Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар (Службени лист Града Ниша 
бр. 2/11 – пречишћени текст), и Члана 22. Статута Установе Нишки културни центар, 
Управни одбор Нишког културног центра, на седници одржаној ___________________ доноси

ПРОГРАМ РАДА

УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ЗА 2013. ГОДИНУ
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Нишки културни центар је градска установа културе која на годишњем нивоу организује више 
од две стотине концепцијски различитих програма, фокусирајући се на најразличитије актуелности 
из  књижевног,  музичког,  филмског  и  видео,  ликовног,  позоришног,  образовног  и 
научнопопуларног, односно општедруштвеног живота града, региона, земље и света. Има развијену 
и  разноврсну  издавачку  продукцију,  а  реализује  и  бројне  програме  из  области  културног 
аматеризма.  Реч је, такође, о установи која је током прошле, као уосталом и претходних година, 
организовала и реализовала готово све значајније нишке градске манифестације, као и велики број 
других комплексних програма из области културе и уметности.

И  ове  године  Нишки  културни  центар  планира  да  овдашњој  јавности  представи  неке  од 
најреспектабилнијих домаћих делатника у области културе, као и да доведе у Ниш бар неколико 
светски  познатих  и признатих  уметника  и научника,  који  би се  на озбиљан начин представили 
нишкој публици. Програмске активности редакција Основних и Посебних програма такође ће, као и 
у претходној години, бити организоване на различитим местима у граду (факултети, школе, градске 
општине,  градски  платои  и  тргови,  сале  других  градских  установа  културе),  а  не  само  у 
просторијама Установе. Намера нам је да своје програме на што активнији начин приближимо што 
већем броју наших суграђана, а нарочито младима, на којима ће почивати будућност нашег града. 

Посебно  су  нам  амбициозни  планови  у  области  издаваштва,  јер  сматрамо  да  је  задатак 
Нишког  културног  центра  да,  уз  подршку  Града,  постане  истински  репрезентативна  градска 
издавачка кућа,  како би се у што већој  мери надоместило нестајање са домаће издавачке сцене 
некада веома репрезентативних нишких издавача као што су Градина и Просвета. Акценат ће и ове 
године  бити  на  оним  издањима  по  којима  је  Нишки  културни  центар протеклих  година 
препознатљив, не  само  у  домаћим, већ и  у  регионалним  оквирима.  Реч  је,  наравно,  о 
репрезентативним часописима као што су  Градина,  Унус Мундус и  Филаж.  Настојаћемо да и у 
домену  филмске  литературе  направимо  даље  издавачке  искораке  (планирамо  превођење  и 
објављивање  књига  иностраних  филмолога)  с  намером  да  останемо  један  од  кључних  српских 
издавача репрезентативне литературе из ове области. Наставићемо и да пружамо подршку младим 
и  талентованим  писцима, од  којих  се  у  наредним  годинама  и  деценијама  очекују  значајни 
литерарни домети, као што ћемо сагледати и ветеране писане речи, који су у прошлости својим 
делима и наградама које су освајали вишеструко задушили нашу локалну средину. 

Као  и  сваке  године,  огромну  енергију  ћемо  уложити  и  у  организовање  јавних  градских 
манифестација које су нам поверене, као и у све друге сложеније програмске активности које имају 
карактер  манифестација  и  фестивала,  а  третирају  се  као  посебни  пројекти  Установе  Нишки 
културни центар. Намера нам је да одржимо изузетно висок организациони, оперативно-технички и 
креативни ниво тих фестивала,  иако то  неће бити лако с обзиром на неке  значајне  искораке  и 
домете који су у том погледу постигнути у претходној години. Посебно ћемо се ангажовати на што 
активнијој медијској и свакој другој презентацији свих тих манифестација, не само у домаћим, него 
и у регионалним оквирима, јер је реч о догађајима који су својеврсни брендови Ниша, Нишавског 
округа, југоисточне Србије, па и целе државе.

Ова година би, уколико се све буде одвијало у складу са предвиђеним плановима и роковима,  
донела и неке значајне новитете у активностима Нишког културног центра. Планира се да током 
године буде отворена и почне да функционише и књижара НКЦ-а. Та би књижара потенцијалним 
купцима  нудила  превасходно  стручну  публицистику  из  најразличитијих  научних  дисциплина  и 
области  (од  природних,  техничких  и  медицинских  наука, до  друштвених  наука,  философије  и 
теологије),  чиме би у великој мери биле подмирене евидентне потребе многобројних овдашњих 
академаца  и самог  града Ниша  као  великог  универзитетског  центра.  Тако  би  нишки  студенти, 
постдипломци,  млади  научни  сарадници,  наставници  и  универзитетски  професори,  као  и 
средњошколци који се спремају за факултете, после дужег низа година напокон добили прилику да 
универзитетске уџбенике и готово сву пратећу стручну литературу нађу на једном месту, у своме 
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граду.  Осим издања реномираних издавача из свих крајева Србије, у књижари би посебно била 
заступљена и одговарајућа издања издавача из Ниша и југоисточне Србије. 

Такође би требало да профункционише и Велика сала НКЦ-а, где би се, имајући у виду њен 
потенцијално мултимедијални карактер (очекује се довршетак сцене и набавка одговарајуће опреме 
у  току  године),  одвијали  најразличитији  типови  програмских  активности.  Паралелно  са  тим, 
планира  се  при  НКЦ-у  и  отварање Клуба  уметника:  тај  би  клуб  окупљао  не  само  вишеструко 
афирмисане  ствараоце, него  и  младе  таленте  у  свим  областима  уметности.  Уметници  Ниша  и 
околине би на тај начин добили јединствено и ексклузивно место за окупљање и размену искустава 
из различитих сфера људскога духа.      

                    
ЈАВНЕ ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ДАНИ СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ
(прва недеља јуна 2013. године)

У оквиру прославе градске славе, Светог Цара Константина и царице Јелене, одржаће се низ 
програмских активности из области уметности (трибине, изложбе, концерти, књижевне промоције 
и филмске пројекције), науке (традиционални међународни научни скуп Ниш и Византија), спорта 
(разноврсна  спортска  надметања  пригодног  или  такмичарског  карактера),  као  и  туризма  и 
угоститељства  на  више  места  у  граду  (активно  ће  учествовати  све  нишке  градске  општине). 
Саставни део ове манифестације су, разуме се, и литургијске и литијске свечаности које око Парка 
Светога Саве организује Епархија нишка и свештенство Храма светог цара Константина и царице 
Јелене у сарадњи са Градом. 

Смисао  ове  манифестације  је  у  слављењу  светог  цара  Константина  и  царице  Јелене,  као 
личности које су дале немерљив допринос ширењу хришћанства и његовом признавању за државну 
религију.  Ова  манифестација  је  значајна, јер  се  њоме  скреће  пажња  на  једну  веома  важну 
годишњицу коју прослављамо 2013. године, а то је 1.700 година од Миланског едикта. 

ФЕСТИВАЛ ГЛУМАЧКИХ ОСТВАРЕЊА 
ДОМАЋЕГ ИГРАНОГ ФИЛМА У НИШУ −   ФИЛМСКИ СУСРЕТИ  

(последња трећина авуста 2013. године)

Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма у Нишу је најстарија манифестација 
посвећена домаћем играном филму, али и један од најстаријих филмских фестивала у региону. Реч 
је о фестивалу који има изузетан значај не само за нашу локалну средину и читаву југоисточну 
Србију, него и за истинску афирмацију целокупног српског глумишта, будући да су глумци били и 
остали једина константно пулсирајућа вредност у оквирима домаће седме уметности.  Задатак је 
фестивала и да презентује и афирмише филмска (понајпре глумачка) достигнућа у целом региону,  
како путем сарадње са продукцијама (Хрватска, БиХ − Република Српска, Словенија, Македонија и 
Црна Гора) које су некада биле саставни део југословенске кинематографије (не заборавимо да су 
представници тих продукција својевремено и сами учествовали на Филмским сусретима, док су 
последњих  година  редовни  гости  Фестивала  поводом  наступа  у  регионалним  копродукционим 
остварењима), тако и путем сарадње са осталим суседима − Бугарском, Румунијом, Грчком и др.
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На  Филмским  сусретима  ће  и  ове  године  бити  додељено  осам  званичних  фестивалских 
награда, намењених домаћим глумцима, уз два признања за успешне наступе страних глумаца у 
домаћем филму.  Уколико то  буџет  Фестивала  буде  дозвољавао,  постоји  могућност  довођења и 
неких међународних филмских звезда из Европе и Америке, а у плану је да и ове године буде  
организовано  традиционално  представљање  суседних  кинематографија  у  оквиру  сталног 
нетакмичарског програма „Кино регион“.

Уз богат програм пратећих манифестација, који би, поред филмских пројекција, обухватао и 
разноврсне живе програме (промоције најновије филмске литературе, трибине о глуми и актуелном 
тренутку домаћег филма, округли сто или симпозијум усредсређен на неки од феномена који су у 
вези са глумом или стањем у домаћој  филмској  продукцији,  фотографске и сликарске изложбе, 
пригодни концерти), било би, ако се за то стекну услови, одштампано и неколико књига о седмој  
уметности уопште, филмској глуми и глумцима, као и редовни број филмског часописа Филаж.

Ове  године  предстоји  додатно  улагање  у  опрему  на  Летњој  позорници  −  најпре  у 
киноапаратуру,  разглас,  расвету и другу неопходну технику.  Подразумева се,  такође,  и додатно 
уређење  Летње  позорнице  (једино  је  простор  кинокабине  у  релативно  пристојном  стању)  и 
обезбеђивање најмање једног „покривеног“ биоскопа.

МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ   НИСОМНИЈА  
(почетак септембра 2013. године)

Музички  фестивал  Нисомнија 2013.  замишљен  је  као  манифестација  састављена  од 
хетерогених културних догађаја.  Она ће,  поред обавезног музичког програма,  садржати још низ 
других  програмских  садржаја:  изложбе,  перформансе,  промоције,  књижевне  вечери,  филмске  и 
видео пројекције итд. 

Када је реч о музичком програму,  у плану су гостовања неких познатих домаћих група у 
области  популарне  и  алтернативне  музике,  а  ради  се  и  на  томе  да  на  овогодишњој  Нисомнији 
наступи и бар једно препознатљиво име са међународне музичке сцене. 

 
МЕМОРИЈАЛ  НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ БИТИ  ЗДРАВ (посвећен  Зорану  Радосављевићу  Чупи)  − 
посебан програм НКЦ-а, придружен јавној градској манифестацији НИСОМНИЈА

Десети МЕМОРИЈАЛ – НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ БИТИ ЗДРАВ одржаће се по пети пут у оквиру 
Нисомније.  Будући да је све мање програма који на аутентичан начин промовишу популарну и 
алтернативну музику, овај  меморијал је од изузетног значаја за афирмацију и усмеравање младих 
талената из ове области. У том смислу, Меморијал је, осим сећања на човека који је својим радом 
умногоме  допринео  општем  културном  напретку  нашег  града,  и  догађај  који  афирмише 
талентоване младе музичаре, којима је Ниш увек обиловао, а нису имали адекватну шансу да се у 
пуној мери истакну и профилишу сопствени ауторски израз. 

Једновечерњи  програм  Меморијала  састоји  се  од  ревијалног  и  такмичарског  дела.  У 
такмичарском делу ће се за награду „ВЕДА“ борити најмање пет бендова из Ниша и целе Србије, а 
такмичари ће имати обавезу да се представе искључиво властитим ауторским делима. У ревијалном 
делу програма очекује се и учешће неких већ афирмисаних бендова из Србије. 

У  оквиру  Меморијала  планира  се  и  евентуално  објављивање  збирке  текстова  о  Зорану 
Радосављевићу Чупи и нишком рокенролу 70-их и 80-их година, при чему би те текстове потписали 
многи познати нишки писци.
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КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА СИЋЕВО
(средина септембра 2013)

И у 2013. години Књижевна колонија Сићево ће се одржати средином септембра, са трајањем 
до седам дана и уз учешће најзначајнијих српских и нишких књижевника и интелектуалаца, као и 
изабраних књижевника из иностранства.

Колонија  ће  имати  већи  број  учесника  (сталних  и  привремених),  поготово  значајних 
књижевника из региона југоисточне Европе, а у програму ће се посебно инсистирати на следећим 
садржајима: округлом столу учесника и гостију са неком од актуелних књижевно-културолошких 
тема,  гостовању учесника  Колоније  у  оближњим градовима,  објављивању зборника  књижевних 
радова и алманаха Колоније, као и на већем броју других програма у Сићеву и Нишу.

У плану је, такође, да у оквиру ове манифестације буде издата и прва књига у новопокренутој 
библиотеци „РАМОНДА СЕРБИКА“ (издавач НКЦ), а реч је о књизи коју би сачињавали текстови 
учесника Књижевне колоније Сићево.

На овогодишњој колонији ће,  по традицији,  бити уручена и награда  „Рамонда сербика“ за 
свеукупно вишегодишње литерарно стваралаштво домаћег писца који је оставио посебан печат у 
историји савремене српске књижевности.

НИШКЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ –   НИМУС   2013  
(октобар/новембар 2013)

Нишке музичке свечаности су  јавна градска  манифестација која сваког октобра и новембра 
презентује  Нишлијама  нека  од  најрепрезентативнијих  дела  класичне  музике  у  новом 
интерпретативном руху. Циљ ове манифестације, коју Нишки културни центар редовно организује  
у  сарадњи  са  Нишким  симфонијским  оркестром,  јесте  ширење  опште  музичке  културе  и 
упознавање наших суграђана са најновијим кретањима у свету класичне музике. 

Тридесет  девете Нишке  музичке  свечаности  –  НИМУС  2013  предвиђају,  у  складу  са 
утврђеним традицијама, наступе реномираних домаћих и светских уметника, као и потенцијално 
извођење  разноврсних  музичко-сценских  дела:  опере  (из  Софије,  Београда,  Новог  Сада  или 
Скопља), балета (из Софије, Београда, Новог Сада или Скопља), симфонијске музике (гостовања 
симфонијских оркестара из земље или иностранства)  и камерне музике (камерни оркестар,  дуо, 
трио, квартет, са солистом или без њега).

Посебан акценат и ове ће године бити на афирмацији младих и талентованих музичара из 
наше локалне средине,  јер је таква пракса протеклих година редовно давала више него добре и 
значајне резултате.

НАПОМЕНА: Нишки културни центар, по налогу Оснивача (Град Ниш), организује и прославе 
дочека нове године на централном градском тргу. За сваку јавну манифестацију Оснивач именује 
савет или организациони одбор, који потом доносе план и програм рада, као и финансијски план.

Нишки културни центар организује  и програме који по величини и значају донекле или у 
потпуности  достижу ниво јавних градских манифестација: Нишки сајам књига и графике, МИНИ 
ФЕСТ,  Међународна колонија уметничке  фотографије  Сићево,  Дечија уметничка колонија 
Грачаница,  као и додела књижевних награда  „БРАНКО МИЉКОВИЋ“ и  „СТЕВАН СРЕМАЦ“. 
Неки од ових културних догађаја реализују се ван устаљених редакцијских оквира – као посебни 
пројекти, па изискују и посебне буџете. 
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50. НИШКИ САЈАМ КЊИГА И ГРАФИКЕ
(крај новембра/почетак децембра 2013 −

самофинансирајућа манифестација)

ДАНИ БРАНКА МИЉКОВИЋА  (НАГРАДА „БРАНКО МИЉКОВИЋ“)      

Реализатори – Основни програми и Издаваштво.
ДАНИ БРАНКА МИЉКОВИЋА су манифестација која би трајала 2−5 дана и која би, осим 

неизоставне доделе Награде „Бранко Миљковић“, подразумевала и низ других пратећих догађаја 
(пригодне изложбе, филмске пројекције, књижевне промоције, песничке вечери). Поједина од тих 
дешавања била би реализована у сарадњи са другим установама културе у нашем граду.

Књижевна  награда  „Бранко  Миљковић“, за  најбољу  књигу  поезије  на  српском  језику, 
објављену током претходне године, једна је од најугледнијих српских књижевних награда, а у 2013. 
години биће додељена по 42. пут. Збирке песама пристижу на адресу Нишког културног центра на 
основу  објављеног  конкурса,  а  о  добитнику  Награде  одлучује  петочлани  Жири, састављен  од 
угледних домаћих писаца и књижевних критичара. 

Награда „Бранко Миљковић“ је званично признање града Ниша које се свечано уручује  у 
Холу Градске куће, а техничка реализација тог догађаја поверена је Нишком културном центру.

ДАНИ СТЕВАНА СРЕМЦА  (НАГРАДА „СТЕВАН СРЕМАЦ“)                  

Реализатор – Основни програми.
 ДАНИ  СТЕВАНА  СРЕМЦА  су  дводневна  манифестација  која  се  организује  у  част 
књижевника  чије  дело  и  данас  успоставља  комуникацију  са  најширим  кругом  читалаца, 
инспиришући  савременике  не  само  у  домену  књижевности, већ  и  у  другим  уметностима  и 
областима стваралаштва. 

Дводневна  манифестација  ДАНИ  СТЕВАНА  СРЕМЦА  садржи  разноврсне  догађаје  које 
грађани Ниша и околине радо посећују (књижевне вечери, изложбе, музички наступи), а међу тим 
дешавањима  посебно  место  припада  самом  чину  свечане  доделе  Награде  „Стеван  Сремац“  за 
најбољу прозну књигу, објављену на српском језику током претходне године. 

Неизоставни део  ове  манифестације  је  и  обавезан  сусрет  нишких  књижевника  са 
представницима Завичајне фондације Стевана Сремца из Сенте.

МИНИ ФЕСТ       

МИНИ ФЕСТ је манифестација која би била организована у марту,  трајала би 5−7 дана и 
састојала се од пројекција (по две дневно) најрепрезентативнијих филмова са  Феста у Београду, 
али би обухватала и промоције филмских публикација и представљање екипа појединих филмова 
(најпре оних из Србије или региона). На тај ће начин бити избегнуто да МИНИ ФЕСТ буде нека 
врста копије београдског  Феста, а промотивне и друге активности ће на прави начин допринети 
афирмацији издавача филмске литературе у домаћим оквирима.

Циљ  манифестације  је  да  се  грађанима  Ниша  и  југоисточне  Србије  презентују  најбољи 
филмови  Феста,  да се  утиче  на подизање нивоа филмске културе  код посетилаца,  као  и да се 
настави борба за обнављање уништене биоскопске мреже у Нишу и околини.
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5. МЕЂУНАРОДНА КОЛОНИЈА УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ СИЋЕВО       

Реализатор – Посебни програми
Будући  да  НКЦ  нема  посебног  програмског  уредника  за  област  фотографије  и  пошто  је 

фотографија  тек  делимично заступљена  у  оквирима  нашег  Ликовног  програма  (који  обухвата 
сликарство, вајарство, архитектуру, дизајн и графику, најређе међу њима фотографију), сматрамо 
да  оваква  колонија  има  изузетно  велики  културолошки  значај,  и  то  не  само  за  нашу  локалну 
средину. 

У организацији Колоније би, уз НКЦ, учествовао и Фото-клуб ФОН из Ниша, који представља 
најјачу фото-секцију тог типа у Србији. Међу учесницима Колоније биће, осим домаћих уметника 
фотографије, и неколико репрезентативних фотографа из иностранства. 

Све фотографије настале током Колоније, а дело су уметника фотографије који су носиоци 
највиших мајсторских звања из те области, остале би након те манифестације као поклон Граду и 
градским институцијама. 

8. ДЕЧИЈА УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА ГРАЧАНИЦА       

Реализатор – Посебни програми
Дечија уметничка колонија Грачаница одржаће се у првој половини јуна 2013. године, десети 

пут за редом, а њени учесници биће ученици једне од основних школа са Косова и Метохије. 
Биће припремљен богат и разноврстан програм, који садржи песничку, музичку, глумачку и 

ликовну радионицу, дружење са ученицима из основних школа у Сићеву, Нишу и Нишкој Бањи, 
учење скаутских вештина уз  помоћ извиђачких одреда, обилазак споменика културе и историје, 
песничко сусретање  „Ти и ја смо љубав“ (уз учешће деце песника и познатих песника за децу из 
Ниша и околине), као и посету нишком позоришту лутака.  Нишки културни центар ће објавити 
књигу најлепших песничких и ликовних радова деце са Косова, насталих на Колонији и приспелих 
на  конкурс  за  избор учесника  Колоније,  а  та  књига  ће  за  Видовдан бити подељена  школама  у 
централном делу Космета. 

Циљ  ове  манифестације,  која  је  по  много  чему  јединствена  у  Србији,  јесте  да  помогне 
талентованој деци са Косова и Метохије и да им омогући дружење и рад са познатим уметницима и 
са њиховим вршњацима из Ниша и околине, са свима онима са којима ће касније успостављати 
знатно ширу сарадњу.
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РЕДАКЦИЈА ОСНОВНИХ ПРОГРАМА
Главни и одговорни уредник: Горан Станковић

ФИЛМСКИ И ВИДЕО ПРОГРАМ 

            Као и ранијих година, предвиђенa су четири програмска сегмента:

1. Кинотека – сарадња са архивом Југословенске кинотеке и културним центрима
Циклуси (Фестове репризе, Филм Ноар, Нови Холивуд...)
Циклус: Хришћанство и филм (у сусрет обележавању 1700 година Миланског едикта)
Америчка ноћ – пројекција класика америчког филма (сарадња са Америчким кутком)

2. Манифестације – сарадња са културним центрима и амбасадама других држава

Француски дани – Дани француског филма (Француски културни центар)
Путујући биоскоп немачких филмова – 2. део (Гете институт)
Недеља руског филма (Друштво српско-руског пријатељства „Наисус“)
Дани руске културе (Руски клуб)
Недеља пољског филма (Амбасада Пољске)
Реприза „Балканиме“ – европског фестивала анимираног филма (покровитељ: Асифа – 
међународна асоцијација аниматора)
Ретроспектива Београдског фестивала документарног и краткометражног филма
Дани археолошког филма (филмови који говоре о античком периоду – у сусрет 
обележавању 1700 година Миланског едикта) – сарадња са Народним музејом у 
Београду, Италијанским центром (напомена: ревија 2012. године је била организована 
у оквиру Градске славе)

3. Представљање малих или мање познатих светских кинематографија

Дани бугарског филма (сарадња: Удружење „Цариброд“ и Конзулат Бугарске)
Недеља словеначког филма, недеља индијског филма... (амбасаде Словеније, Индије...)

4. Актуелности

Представљање нових филмских издања – књига и часописа („Неоноар у савременој 
холивудској продукцији“ Ксеније Зеленовић, „Др Реј и ђаволи“ Динка Туцаковића, 
нови бројеви „Филажа“ и „Ју филма данас“, као и издања НКЦ-а у оквиру библиотеке 
„Елдорадо“...)
Пројекције актуелних некомерцијалних филмова који нису на редовном биоскопском 
репертоару (ретроспектива филмова редитеља Горана Радовановића, реприза 
фестивала „Живо месо“ – Нови Сад, реприза Фестивала подводног филма у Београду, 
викенди италијанских документарних и играних филмова – сарадња са ДКСГ)

Напомена: 1-2 програма месечно, у зависности од карактера програма и трошкова

Уредник Филмског и видео програма: Дејан Дабић
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ПОЗОРИШНИ И ДРАМСКИ ПРОГРАМ

Позоришни и драмски програм НКЦ-а ће се током 2013. године остваривати и 
развијати у неколико основних праваца.

1.      Организација гостовања значајних, код публике и критике добро прихваћених и 
награђиваних позоришних представа из домаћих позоришних средина и, према 
могућностима, из иностранства.

2.      Продукција нових представа, самостално или у сарадњи са другим позоришним сценама 
из наше земље. Саставни део овог сегмента рада програма је припрема оваквих пројеката за 
идуће сезоне, јер продукција позоришних представа захтева доста времена и услова (стварају 
се просторно-организацијски услови за такву делатност, јер се очекује завршетак радова на 
великој сали НКЦ-а).

3.      Представљање српских позоришта и позоришних пројеката, предавања из области 
позоришне уметности, мастер-класе, округли столови, разговори са познатим позоришним 
уметницима или други облици едукативног деловања. 

У плану су припреме и евентуална (према финансијским могућностима) организација 
смотре или фестивала представа „Мале позоришне форме“, који би се дешавао у обновљеној 
Великој сали Нишког културног центра.

4.      Организација промоције нових издања у области драмске литературе, књижевне вечери 
са угледним драмским писцима, као и промоције стручних часописа, посвећених позоришној 
уметности.

5. У циклусу „Сцена и други медији“ биће представљени односи између позоришне и 
других уметности, кроз пројекције позоришних представа на филму, представљања ликовних 
уметности у креирању визуелног изгледа позоришних представа (изложбе костима, 
сценографије итд.), преслушавања музике (са коментарима) употребљене у позоришту итд.

У складу са могућностима и потребама, Позоришни и драмски програм ће учествовати 
у свим сценским активностима везаним за обележавање 1700. годишњице Миланског едикта.

Број програма различитих категорија током године: десет до дванаест.

Уредница Позоришног и драмског програма: Љиљана Милановић

КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ 

Књижевни програм ће у 2013. години организовати један до два књижевна догађаjа 
месечно (у просеку). 

У јануару ће бити одржана традиционална размена књига „Светосавски антикваријат“. 
У првој половини године програм ће бити посвећен десетогодишњици манифестације ДАНИ 
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СТЕВАНА  СРЕМЦА  –  НАГРАДА  СТЕВАН  СРЕМАЦ  (објављивање  јавног  позива, 
конституисање  жирија,  прикупљање  књига  од  издавача  и  појединаца  и  слање  тих  књига 
члановима жирија).  У овом периоду биће покренута  едиција књига  Распричавање,  која ће 
објављивати прозне књиге добитника Награде „Стеван Сремац“. Жири за Награду „Стеван 
Сремац“  донеће  одлуку  крајем  априла.  Две  недеље  у  мају  радиће  се  на  уређивању  и 
организацији програма „Дани Стевана Сремца“. Половином маја Награда ће бити свечано 
уручена у оквиру вишедневне манифестације.

У другој половини године програм ће бити посвећен јубилеју 1700 година Миланског 
едикта, законског акта који је донео цар Константин Велики, а који је 313. године проглашена 
верска  равноправност  и  престанак  вишевековног  прогона  хришћана.  Овај  део  програма 
сачињаваће стручна предавања, објављивање и промоција књига тематски везаних за велики 
јубилеј.

Визија Књижевног програма је стварање књижевног амбијента у граду и у региону. 
Као и до сада, биће истражено књижевно стваралаштво у Србији и свету, а са намером да се, у 
складу  са  финансијским  могућностима,  оно  најбоље  представи  нишком  читалишту.  Ни 
стваралаштво у Нишу неће бити занемарено, па ће у том сислу бити промовисано све што 
заслужује пажњу локалне и шире јавности. У програм ће бити укључени садржаји какви се 
тичу књижевне елите, као и ширих читалачких кругова, при чему неће бити запостављене ни 
мањине. 

Мисија  Књижевног  програма  је  стварање  услова  за  остваривање  интерактивних 
књижевних веза и успостављање дијалога у књижевности и књижевном животу, осветљавање 
наше књижевне историје и праћење савремених токова домаће и стране књижевности. Део 
мисије Књижевног програма је и стварање атмосфере у којој ће читаоцима свих генерација и 
опредељења бити поручивано да их се књижевност тиче и да је смислено потражити се у њој. 

Бројне  су  форме  рада  кроз  које  се  може  остварити  ова  визија,  па  ће  програмска 
стратегија  бити  перманенто  уредничко  образовање,  обавештавање,  едукација  и  освајање 
нових облика комуникације са књижевним стврараоцима и са читаоцима. Књижевни програм 
оствариваће уредничку концепцију путем промоција књига и часописа, разговора, ауторских 
вечери, представљања издавача, представљања институција, фондација и књижевних награда, 
као и организовањем догађања чији ће учесници бити музичари, сликари, глумци... 

У оквиру програмских активности биће пригодно обележавани књижевни јубилеји и 
књижевни  празници.  Планирано  је  и  организовање  догађања  којима  се  афирмише  спој 
књижевности  и  других  уметности,  као  и  тематских  излета  који  представљају  спој 
књижевности и културног туризма. 

Уредница Књижевног програма: Стана Динић Скочајић 

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

С обзиром на тешку економску и финансијску ситуацију, не само у Нишу, већ и у 
читавој земљи, покушаћемо да се прилагодимо ситуацији, али не на уштрб квалитета 
програма. 

Како се мање позорности даје младим уметницима, који треба да буду окосница 
будућег музичког живота Града Ниша, организацијом њихових концерата и разних трибина, 
помоћи ћемо им у стицању што веће афирмације, јер ће то бити важно за њихове будуће 
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уметничке и професионалне каријере. Ипак, трудићемо се да се број концерата током године 
не смањи, а наравно, да и квалитет музичара и ансамбала буде на завидном нивоу. 

Ове године се прославља један веома важан датум, како за Нишлије и цео град Ниш, 
тако и за цео свет – 1700  година од доношења Миланског едикта – акта којим је проглашена 
верска равноправност и престанак гоњења хришћана. С тим у вези, настојаћемо да прикажемо 
наш град свету и гостима, који ће у великом броју доћи, у што бољем светлу. Организацијом 
разних концерата еминентних музичара током целе године, на битним местима у граду, на 
тему Константина и Миланског едикта, желимо да дамо свој допринос овој прослави.  

Музички програм ће и даље настојати да негује музичку разноврсност, па ће се тако на 
репертоару наћи, осим извођача класичне, и извођачи џез, етно, рок и популарне музике.

Редовна концертна активност ће се одржавати у малој сали НКЦ-а, сали Нишког 
симфонијског оркестра, сали Факултета уметности и просторима од културног значаја.

- Млади уметници (3–4 концерта).
- Професионални музичари, ансамбли и оркестри (5–10 концерата).

Напомена: број програма ће зависити од финансијских могућности и трошкова.

Уредник музичког програма: Светозар Везенковић 

НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ И ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

Научнопопуларни и образовни програм ће се у 2013. години бавити темама, 
догађајима, личностима и остварењима која представљају естетско-едукативну компоненту 
културе, уметности и науке. Естетско-едукативна компонента је назаобилазни и саставни део 
сваког друштвеног процеса, и културног и научног, поготово у данашњим условима изузетног 
технолошког развоја и друштвене мобилности. У овај програм спадају питања естетике и  
едукације, научно-технолошких новина, друштвених промена, глобалних цивилизацијских 
процеса итд. По својој природи, овај програм је окренут појединцу и ужим циљним групама. 

Током године ће бити организовано до десет програма. Основни облици делатности 
овог програма су следећи:

1. ПРЕДАВАЊА И РАЗГОВОРИ 
Овај сегмент програма ће се заснивати на аутентичној живој речи компетентних и стручних 
појединаца у непосредном контакту са публиком.

2. ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА, ЧАСОПИСА И ДИГИТАЛНИХ ПОЈАВА
Реч је о књигама, публикацијама или часописима, у штампаној или електронској форми, који 
прате промене у локалној средини или планетарном друштву, из свих области живота и 
културе.
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3. РАДИОНИЦЕ, СЕМИНАРИ, ОКРУГЛИ СТОЛОВИ, СТРУЧНИ СКУПОВИ
Овај сегмент програма се заснива на студиозном приступу одређеној теми или области, 
размени мишљења учесника, отворености за дијалог и поштовање различитости, као и на 
стицању теоријског или практичног знања из најразличитијих области. Предмет овог сегмента 
могу бити подједнако актуелне појаве и историјско сагледавање трајних вредности нишке, 
српске или шире средине.

4. ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ПРОМЕНЕ
Критичко праћење, кроз форму јавног дијалога и предавања, промена у локалном и 
планетарном друштву, у сферама естетике, масовних кумуникација, технологије, дигиталне 
културе итд.

Могући програми:
С обзиром да је цела 2013. година посвећена обележавању годишњице Миланског 

едикта, овај програм је у могућности да реализује и следеће наменске програме:
Серија предавања и трибина о историји, значају, дометима и рецепцији Миланског 

едикта у савременој српској култури.
Предавачи: научни радници, интелектуалци разних профила и књижевници, из Ниша, 

Србије, евентуално иностранства.
Могуће теме:

- Обележавање годишњица Миланског едикта у прошлости;
- Нишки књижевници о Константину и Миланском едикту;
- Могућности Интернет и виртуелних презентација значајних историјских догађаја (посебно: 
Милански едикт, цар Константин, Медијана);
- Милански едикт и ранохришћанска уметност - 1700 година после;
- Крст / Симбол страдања и спасења;
- Од римске толеранције до европског разумевања.

Уредник Научнопопуларног и образовног програма: Горан Станковић

ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ
   
                                    

Трибине су, од оснивања Нишког културног центра, биле и остале значајно место 
окупљања и учествовања грађана свих категорија у разговорима о програмима, сучељавању 
мишљења, постављању питања ...

Трибински програм нуди заинтересованим посетиоцима живу реч. Такође, овај 
програм даје прилику научницима и осталим ствараоцима из различитих области да 
вербалним путем покажу своја достигнућа, али и дијалогом са бројним посетиоцима 
допринесу бољем сазнавању, разумевању и обогаћивању различитих духовних вредности.

Овај програм се остварује кроз предавања, разговоре, тематске циклусе, промоције...
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Кад је реч о плану и програму за 2013. годину, и овај програм најпре истиче да ће 
значајан број догађаја бити посвећен обележавању и прослави 1700 година од Миланског 
едикта. Разговори и предавања на теме које се тичу ове тематике биће у првом плану.

Међународни скуп сатиричара, који је 2012. године по први пут одржан у Нишу, 
такође ће и ове године бити уприличен, а организатор ће бити Нишки културни центар и 
Секција Удружења књижевника Србије.

Остали програми који ће бити реализовани у предстојећој години, биће трибине, 
предавања и разговори који би пратили актуелна дешавања у друштву, науци и култури.

Биће реализивано десетак програма.

Уредница Трибинског програма: Зорица Јовић

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ

                                                            
Самосталне и групне изложбе у Галерији Нишког културног центра планиране су бар 

једном месечно. Биће заступљени радови изведени у традиционалним ликовним техникама 
као и микс-медија са употребом нових технологија. Уметници су различитих генерација из 
Србије и иностранства. Од нишких уметника је, између осталих, планирана Славица 
Ердељановић Цурк са изложбом витража.

Ретроспективне изложбе у Галерији „Србија“ и Синагога:

            - ,,50 година графичких комуникација у Србији“ (ауторски пројекат са промоцијом 
тротомне књиге ,,Знаковит“ Радомира Вуковића). Пројекат би се реализовао у сарадњи са 
Музејом примењених уметности у Београду.
           - Алекса Гајић - изложба стрипа, илустрација и анимираног филма ,,Премотав“.
 
Циклус ауторских предавања:
 
            Тема ових предавања су велики покрети у уметности у Србији и бившој Југославији: 
авангарда, неоавангарда, концептуална уметност, постомодерна, транзицијска уметност и 
уметност у доба глобализма.

            Предавачи су универзитетски професори: теоретичари уметности, естетичари и 
историчари уметности.
 
 Промоције књига и стручних часописа из области визуелне уметности:
     
            „Слика у доба медија“, аутора Николе Дедића. 
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            „ПУНКТ новине“, публикација за уметнички експеримент независне уметничке 
асоцијације „Пункт“.
            „АРТ+МЕДИА“, часопис за студије уметности и медија Универзитета уметности у 
Београду.
            „ТкХ“ (теорија која хода), часопис за теорију извођачких уметности.
 
 
Уредник Ликовног програма: Мирослава Томановић  

      

                                                                                                  

РЕДАКЦИЈА ОСНОВНИХ ПРОГРАМА     4.000.000,00
(ОКВИРНО)

Музички програм      1.000.000,00
Позоришни програм        1.000.000,00
Књижевни програм              400.000,00
Научнопопуларни и образовни програм         400.000,00
Трибински програм                      400.000,00
Филмски и видео програм                      400.000,00
Ликовни програм            400.000,00

Напомена уз све програме: Пошто је културни живот нашег града и Србије жив и 
променљив процес, редакција Основних програма ће мењати, допуњавати или модификовати 
предложене програме, према актуелним дешавањима у култури и друштву.
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РЕДАКЦИЈА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
Главни и одговорни уредник: Драган Стојадиновић

ЈАНУАР:     Божићна изложба

ФЕБРУАР:  Акција Књига на дар
      Изложба      

МАРТ:  Акција Књига на дар
 Градска смотра рецитатора                
Изложба
 Семинар о извођењу традиционалне вокалне музике
               

АПРИЛ: Ускршња радост, Велики четвртак
 Окружна смотра рецитатора
 Изложба      

МАЈ: 12. Фестивал дечијих фолклорних ансамбала „Вилин Град“
7. Фестивал поезије младих „Песнички Миљковац“
7. Колонија уметничке фотографије Сићево 

12. Дани жалфије, Сићево      
Мајска изложба                

ЈУН: Дечија уметничка колонија ГРАЧАНИЦА
7. Фестивал фолклорних ансамбала „Србија игра и пева“
Изложба                 

ЈУЛ: Изложба    

АВГУСТ: Изложба    

СЕПТЕМБАР: 23. Књижевна колонија Сићево (средина септембра)   
Изложба    

ОКТОБАР: 44. Годишња изложба ликовних радова ЛУНЕ
МЛАДОСТФЕСТ (аматерски програми, цео октобар)                               

НОВЕМБАР: Изложба    
Вечери фолклора културно-уметничких друштава која обележавају јубилеје

ДЕЦЕМБАР: 50. Нишки сајам књига и графике
Божићна изложба   

            Новогодишња акција Књига на дар
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ОСТАЛЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА НКЦ-а    
                              ПЛАНИРАНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

1.  Посебни  програми  Нишког  културног  центра  ангажоваће  се  на  обнављању  рада 
Градског друштва АБРАШЕВИЋ, основаног 1905. године, које би радило у оквиру Нишког културног 
центра, са програмима конципираним тако да негују народну баштину југоистока Србије и одговоре 
културним потребама града.

2.  Посебан  део програма  за  2013.  годину,  као  и  до сада,  обухвата  учешће  културно-уметничких 
друштава и изворних група на саборима изворног народног стваралаштва и фестивалима фолклорних 
ансамбала у земљи и иностранству, када представљају Град и земљу, на основу избора селектора или 
званичног  позива,  када  је  у  питању  иностранство.  Овај  сегмент  активности  обухвата  и  учешће 
аматерских позоришта на фестивалима у земљи.

3. У оквиру својих традиционалних манифестација Посебни програми ће објавити збирку стихова 
првонаграђеног песника са Фестивала поезије младих у Миљковцу, зборник радова деце са Косова, 
учесника 10. Дечије уметничке колоније ГРАЧАНИЦА у Сићеву.

 НАПОМЕНА: 

Посебни  програми  НКЦ-а  нарочито  ће  бити  ангажовани  у  реализацији  јавних  градских 
манифестација (Књижевна колонија Сићево), као и посебних пројеката НКЦ-а какви су Нишки сајам 
књига  и  графике,  Месец  издавача,  Колонија  уметничке  фотографије  Сићево  и  Дечија  уметничка 
колонија ГРАЧАНИЦА.
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ИЗДАВАЧКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
Верица Новаков, главни уредник

ПЛАН БИБЛИОТЕКЕ ДОМАЋИ ПИСЦИ 2013.  формат А5, броширано

1. Стеван Бошњак, ВРАТА ИЛУЗИЈЕ, роман, стр. 320, цена 130.000
2. Борис Лазић, ПАНК НЕ УМИРЕ, роман, стр. 300, цена 130.000
3. Мери Илић, ПРИНЦЕЗА СА ПЛЕТЕНИЦАМА, бајка, двојезично, стр. 160,  75.000
4. ЈАБУКА, МИТСКО ВОЋЕ, приредила: Верица Новаков 
трошкови штампе 35.000 (од тога спонзорство 15.000)

УКУПНО:  355. 000 динара

Стеван Бошњак, уредник часописа Унус Мундус и Посебних издања
ПЛАН РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА УНУС МУНДУС И ПОСЕБНИХ ИЗДАЊА ЗА 2013.

Три свеске часописа УНУС МУНДУС
трошкови штампе, поштарине, промоције (трошкови гостовања аутора), превода   
300.000 динара x 3 = 900.000 динара

УКУПНО: 900.000 динара

Срђан Савић, уредник филмске литературе
ИЗДАВАЧКИ  ПЛАН ФИЛМСКЕ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

БИБЛИОТЕКА КИНОГРАМ
1. Џим Китсиз: ЗАПАДНИ ХОРИЗОНТИ
          (превод, ауторска права и штампање књиге) стр. 400
          превод: 200. 000 + ауторска права: 110.000 + штампа: 100.000 = 410.000 дин.
         (започет рад у 2012. години)
2. Никола Стојановић: КАТАНА И КАМЕЛИЈА – АЗБУЧНИК ЈАПАНСКОГ ФИЛМА, стр. 
200, цена: 75.000 дин.
3. Небојша Пајкић (приређивач): КЛОД ШАБРОЛ (књига есеја о класику француске 
кинематографије), стр. 150, цена: 65.000 дин.
4. Питер Богданович, ЏОН ФОРД 
(књига из плана за 2012. годину)  штампа: 175.000 дин

 ФИЛМСКИ ЧАСОПИС ФИЛАЖ
У плану су 3 броја, од тога један у оквиру буџета Филмских сусрета
Цена: 450.000 дин.

УКУПНО : 1.175.000   дин. 
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Зоран Ћирић, уредник белетристике

БИБЛИОТЕКА ТРАГАЧИ
Формат А5, табачни део: офсетни папир 80 г, штампа 1/1; 
корице: биндакот 250 г, клапне 9 цм, штампа 4/0, пластификација 1/0; припрема НКЦ,
тираж: 300 примерака
1. Небојша Лапчевић, ЈЕЗЕРО У ЋЕЛИЈАМА, роман, 195 стр., цена: 62.000 дин.  
2. Душан Крстић, ДОЗИРАЊЕ, роман, 120 стр. цена: 50.000 дин.
3. Наташа Гавриловић, ЈУТАРЊА КАФА И ОСТАЛИ МИКРОКОСМОСИ, песме, 80 стр., 
цена: 42.000 дин.
 4. Роберт Тили, ИСПЉУВАК, песме, 100 стр., цена: 45.000 дин.
 5. Христо Петрески, ЛИФТ, роман, 150 стр. (трошкови штампе: 55.000 дин.  
 превођење 40.000 динара, цена 95.000)

БИБЛИОТЕКА ВЕРТИКАЛА 
Формат А5, табачни део: офсетни папир 80 г, штампа 1/1
корице: биндакот 250 г, штампа 4/0, пластификација 1/0; припрема НКЦ,
тираж: 300 примерака
1. Миливој Ненин, СЕДАМ БРЕЖУЉАКА, есеји, 150 стр., цена: 55.000 дин. 
(поводом 120 година од рођења М. Црњанског)
2. Марко Стојановић, СТРИПОВАЊЕ, 150 стр., цена: 53.000 дин. 

БИБЛИОТЕКА ЕЛДОРАДО
Формат Б5, табачни део: офсетни папир 80 г, штампа 1/1
корице: биндакот 250 г, штампа 4/0, пластификација 1/0; припрема НКЦ,
тираж: 300 примерака
1. Душан Вукић, ЦЕЛУЛОИДНИ КОЛОСЕК, стр. 250, цена: 70.000 дин.
2. З. Стефановић, С. Милошевић, Д. Дабић, КЊИГА О АНИМАЦИЈИ, стр. 250,  
цена: 70.000 дин.
(Ова два наслова су из плана за 2012. годину; нису реализовани из објективних разлога)
3. Ђорђе Бајић, ФИЛМ НОАР, 250 стр., цена: 75.000 дин.

УКУПНО:  617. 000 динара                                                             

Напомена:
Наслови који су прихваћени за објављивање али су у последњем тренутку стављени у 
резерву:  
- Иванка Косанић, САНДАЛЕ МОЈЕ МАЈКЕ, приче, 250 стр., цена: 72.000 дин.
- Иван Потић, ЗИДОМ КРОЗ ГЛАВУ, приче, 130 стр., цена: 51.000 дин. 
- Борис Над, СЕДАМ КУЛА СОТОНЕ, приче, 150 стр., цена: 55.000 дин.
     

 Зоран Пешић Сигма, уредник часописа Градина:

ИЗДАВАЊЕ 6 БРОЈЕВА ЧАСОПИСА ГРАДИНА
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а)  Формат Б5, обим око 200 страница по свесци, на 80 грамском бездрвном папиру, корице 
280 грама биндакод, пун колор, мат пластификација, око шест страна колора унутар часописа 
на 115 грамском кунсдруку, у тиражу 500 примерака по свесци.
Трошкови штампе 6 х 120.000 = 720.000 динара.  
б) Трошкови хонорара ауторима и преводиоцима 6 х 120.000 = 720.000
в)   Промоције часописа, учествовање на сајмовима књига, трошкови промоција, коричења, 
размене, поштарине 60.000. 

Укупни трошкови часописа Градина:  1.500.000 динара 

ГРАДИНИНЕ БИБЛИОТЕКЕ:

Библиотека ЗЛАТНИ ЈУГ, књига 3

КОНСТАНТИНОВЕ ВИЗИЈЕ, Мистичне приче о слободи и вери
(зборник прича са Конкурса поводом обележавања годишњице Миланског едикта)
Приређивач: Зоран Пешић Сигма 
Формат А5 ужи, тираж 500, броширани повез, корице пун колор на биндакоту 300 грама, мат 
пластификација, папир 80 грамски волуминиозни, број страна 250.
Фонд за награде на Конкурсу 200.000 динара
Дизајн и ликовно решење         20.000 динара
Штампа                                      150.000 динара
Укупни трошкови                     375.000 динара
(СА ПОЗИЦИЈЕ ПРОСЛАВЕ МИЛАНСКОГ ЕДИКТА)

Библиотека ГРАДИНАРНИК
 
Књига 5
ОД ЧЕЖЊЕ ДО ЕРОСА, антологија савремене македонске љубавне поезије
Приредили Весна Мојсова-Чепишевска и Иван Антоновски
(по плану од прошле године припремљена за штампу, из техничких разлога није завршена)  
предвиђени трошкови штампе, превода 178. 000 динара

Књига 6
ТОМ ЛАХ
(Заоставштина)
Приређивачи: Радосав Стојановић и Зоран Пешић Сигма
Формат Б5, скраћени, тираж 300, страница 150, папир волуминиозни 80 грамски, броширани 
повез, корице пун колор на биндакоту 300 грама, мат пластификација, клапне.

Трошкови приређивања: 40.000 дин
Трошкови илустрација, дизајна:      20.000 дин
Трошкови штампе                       90.000 дин
Укупни трошкови                              150.000 дин

Библиотека СТАРА ДОБРА КЊИГА
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Књига 3
Пиндар ПЕСМЕ
Превод са старогрчког: Коломан Рац 
(истекла ауторска права за превод објављен 1916. године)
Осликавање књиге.
Приређивачи и предговор: Зоран М. Бундало, Момчило Радић
Уместо поговора: Аница Савић Ребац Претплатоновска еротика
Формат Б5 ужи, тираж 300, броширани повез, корице пун колор на биндакоту 300 грама, мат 
пластификација, папир 80 грамски волуминиозни, број страна 300, колор стране. 

Трошкови приређивања и предговора:          30.000 дин
Хонорар сликару,  опрема и дизајн књиге    30.000 дин
Трошкови штампе:                                         130.000 дин
Укупни трошкови                                           190.000 дин

Књига 4: 
Артур Милер ПОГЛЕД С МОСТА, драма
Превод с енглеског: Ђорђе Кривокапић
Ауторска права: PLIMA d.o.o.
Формат Б5 ужи, тираж 500, броширани повез, корице пун колор на биндакоту 300 грама, мат 
пластификација, папир 80 грамски волуминиозни, број страна 100, колор стране. 
Трошкови ауторских права (500$)                 45.000 дин
Трошкови превођења                                      30.000 дин
Хонорар сликару,  опрема и дизајн књиге   20.000 дин
Трошкови штампе:                                         100.000 дин
Укупни трошкови                                           195.000 дин

Библиотека РАМОНДА СЕРБИКА, књига 2:
Књига учесника књижевне колоније "Сићево" 
Формат А5, страница до 200, тираж: 300, тврд повез, шивено, корице пун колор, форзец.
Трошкови превода                                        45.000 дин
Трошкови илустрација, дизајна:                  20.000 дин
Трошкови штампе:                                       100.000 дин
Укупни трошкови                                         165.000 дин

Библиотека БАЛКАНСКИ КРУГОВИ, књига 4:
Димитар Христов 
МЕРИЛИН МОНРО - ТРИЈУМФ И АГОНИЈА И ДРУГИ КОМАДИ, драме
Превод с бугарског
Формат А5, 150 стр, тираж 300,  папир 80 гр. волуминозни, корице пун колор, мат 
пластификација.
Трошкови превода                                        30.000 дин
Трошкови илустрација, дизајна:                 20.000 дин
Трошкови штампе                                        75.000 дин
Укупни трошкови            125.000 дин       
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Рекапитулација трошкова: 
Часопис Градина:                    1.500.000 динара  

Градинине библиотеке:
Градинарник (5+6)                        328.000 динара
Стара добра књига (3+4)              385.000 динара 
Рамонда сербика                           165.000 динара
Балкански кругови                       125.000 динара

Укупно библиотеке:                    1. 003.000 динара
Константинове визије:  375.000 динара  (са позиције прославе Миланског едикта)  

Учествовање на Сајму књига у Београду            150. 000 динара

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ РЕДАКЦИЈЕ 
ИЗДАВАШТВА ЗА 2013:  6.075. 000 динара

Председник Управног одбора
Милан Петковић

_____________________________
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Назив: Установа Нишки културни центар

 Број:         

 Датум:                          2013 год.

На основу члана 44 Закона о култури “ Службени гласник РС“ бр.72/09 ,члана 15 Одлуке 
о  оснивању  Установе  Нишки  културни  центар  ,Службени  лист  града  Ниша 
бр.2/2011-пречишћен  текст,  и  члана  22  Статута  Установе  Нишки  културни 
центар,Управни одбор доноси

 ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН ЗА 2013 ГОДИНУ

1. Средства из Буџета у износу од 88.249.000 динара и приходи од употребе јавних 
средстава  у износу од 24.450.000 динара планирају се према економској 
класификацији на четвртом нивоу, и то: 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

  1. БУЏЕТ ГРАДА                88.249.000

  2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ                24.450.000

УКУПНО:                112.699.000

пози
ција

конто                   РАСХО
ДИ

Буџет града 
2013

Приходи од 
употребе јавних 

средстава

Укупна средства

96 411000 Плате и додаци  запослених 28.400.000 1.000.000 29.400.000
100 Плате и додаци запослених 28.400.000 1.000.000 29.400.000

97 412000 Социјални доприноси 5.084.000 180.000 5.264.000
100 Допринос за пензионо 3.125.000 110.000 3.235.000
200 Допринос заздравство 1.747.000 62.000 1.809.000
300 Допринос за незапосленост 212.000 8.000 220.000

98 413000 Накнада у натури 970.000 40.000 1.010.000
100 Накнада у натури 970.000 40.000 1.010.000

99 414000 Социјална давања запосленима 0 50.000 50.000
100 Социјална давања 0 50.000 50.000

100 415000 Накнада трошкова за запослене 0 0 0
100 Превоз 0 0 0



101 416000 Награде,бонуси и пос.расходи                    250.000 0 250.000
100 Награде,бонуси и остали пос.расх.                           250.000 0 250.000

102 421000 Стални трошкови 5.470.000 2.480.000 7.950.000
100 Платни промет 300.000 200.000 500.000
200 Енергетске услуге 1.900.000 200.000 2.100.000
300 Комуналне услуге 2.000.000 500.000 2.500.000
400 Услуге комуникације 450.000 680.000 1.130.000
500 Трошкови осигурања 220.000 200.000 420.000
600 Закуп имовине и опреме 600.000 700.000 1.300.000

103 422000 Трошкови путовања 150.000 400.000 550.000
100 Трошкови путовања у земљи 150.000 100.000 250.000
200 Трошкови путовања у иностр. 0 300.000 300.000

104 423000 Услуге по уговору 26.913.000 14.150.000 41.063.000
300 Услуге образовања и културе 100.000 100.000 200.000
400 Услуге информисања 7.000.000 2.000.000 9.000.000
500 Стручне услуге 1.000.000 1.500.000 2.500.000
600 Угоститељске услуге 6.300.000 500.000 6.800.000
700 Репрезентација 150.000 50.000 200.000
900 Остале опште услуге 12.363.000 10.000.000 22.363.000

105 424000 Специјализоване услуге 19.280.000 6.000.000 25.280.000
200 Услуге образовања и културе 2.280.000 1.000.000 3.280.000

900 Остале специјализоване услуге 17.000.000 5.000.000 22.000.000
106 425000 Текуће поправке и одржавање 410.000 40.000 450.000

100 Одржавање зграда 250.000 20.000 270.000
200 Одржавање опреме 160.000 20.000 180.000

107 426000 Материјал 480.000 110.000 590.000
100 Административни материјал 200.000 30.000 230.000
300 Материјал за образовање кадра 20.000 0 20.000
400 Материјал за саобраћај 180.000 40.000 220.000
800 Материјал за домаћинство 40.000                 20.000 60.000
900 Материјал за посебне намене 40.000 20.000 60.000

113 4830 Новчане казне по решењу суда 842.000 0 842.000
4831 Новчане казне по решењу суда 842.000 0 842.000

114 5110 Зграде и грађевински објекти 0 0 0
5113 Капитално одржавање зграда 0 0 0
5114 Пројектно планирање 0 0 0

115 5120 Машине и опрема 0 0 0
5122 Административна опрема 0 0 0
5126 Опрема за културу 0 0 0

116
5150 Нематеријална имовина 0 0 0
100 Нематеријална имовина 0 0 0

Укупно: 88.249.000 24.450.000 112.699.000

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 



Финансијски план Установе "Нишки културни центар" за 2013.годину

Финансијски план за 2013. годину је рађен на основу добијених средстава из буџета Града и планираних 
прихода од употребе јавних средстава и донација 
Планирана су средства из Буџета  града  за градске манифестације у износу од 38.957.000 динара а од 
тога ће бити измирене преузете обавезе за манифестације из 2012 у износу од 7.745.000 . Планирана 
средства из Буџета града за редовну делатност : посебне програме,основне програме, издаваштво износе 
око 7.836.000 динара али из те суме ће бити измирена и заостала дуговања на основу потраживања из 
2012 године у износу од 2.300.000 динара.

Планирана средства из буџета Града за градске манифестације са преузетим обавезама из 2012 
износе: 38.957.000 дин      
Средства за градске манифестације планирана су на следећим позицијама:

у хиљадама
Поз. Економ. клас.Опис

Цар 
Конс

Милански 
едикт
едикт

Филмс
ки 
сусрет
и

Књижевна 
колонија

Нисомнија Нимус ИХС ииз 2012
2012

Редовни 
програмо

Укупно

86 4210 стални трош. 300 70 230 600

4216 закуп 300 70 230 600

88 4230 усл.по уговору 4.000 1.021 10.700 930 2000 1936 6.326 26.913

4233 Услуге образ. 100 100

4234 угост.информ 4.400 50 2550 7.000

4235 Струч.усл. 1.000 1.000

4236 Угостит.усл.. 4.000 200 1936 164 6.300

4237 репрезентациј 100 50 150

4239 ост. опш.усл. 4000 1.021 2.200 680 2000 2462 12.363

89 4240 специј.услуге 0 6979 7.500 0 3.400 0 121 1280 19.280

4242 усл.култ. 1.280 1280

4249 ост.спец.усл. 6979 7.500 3.400 121 18.000

Манифестац. 4.000 8.000 18.500 1000 3.400 2000 2.057 7.836 46.793

ИХС дуг из2012              2.057.000
                           ЦАР КОНСТАНТИН                         4.000.000

МИЛАНСКИ ЕДИКТ    8.000.000   
ФИЛМСКИ СУСРЕТИ 18.500.000

    НИСОМНИЈА   3.400.000
К.К.СИЋЕВО   1.000.000
НИМУС   2.000.000
Укупно:-------------------------------   38.957.000

Неизмирене обавезе за Дочек нове године 31.12.2012 у износу од 1.900.000



                          мораће бити измирене по решењу из текуће буџетске резерве.

Средства из буџета Града

Позиција 96 Плате и додаци запослених          28.400.000

Позиција 97              Социјални доприноси              5.084.000

Позиција 98 превоз радника                            970.000

Накнада у натури-картице за превоз

Позиција 101 Јубиларне награде за 2013.годину                    250.000

421000 Стални трошкови                          5.470.000
421100 платни промет                      300.000

Позиција 102 421200 енергетске услуге-епс,топлана                        1.900.000
 421300 комуналне услуге                                               2.000.000

обезбеђење објекта           
вода и комун.,дерат.            

421400 Услуге комуникације                                   450.000
телефони,пошта,интерн.

421500 Осигурање имовине                           220.000
421600 Закуп простора и опреме                             600.000      

за редовне прог.и К.К.С,ФС и Нимус
Закуп сале Нардног позоришта
Закуп сале Симфонијског оркестра
Закуп зграде Уметничке колоније, и  др...

Позиција 103 Трошкови путовања                       150.000     
за редовну делатност

Позиција 104 423000 Услуге по уговору                  26.913.000

423300 усл.образ.и култ – стр. литература                        100.000      .
423400 Услуге информисања                                                7.000.000

Штампа књига,публикација,
рекламе за редовне програме             
За градске манифестације         
Штампа књига и часописа Градина и 
Унус Мундус по програму
Штампа пропагандног материјала
Реклама на медијима

423500 Стручне услуге  - ред.програм                    1.000.000
Ауторски хонорари и уговори о делу

                     
423600 Угоститељске услуге                                       6.300.000

исхрана гостију за редовне програме и манифестације



423700 Репрезентација                                                        150.000
                                       За програме и манифестације                               

  
423900 Остале опште услуге                               12.363.000

за редовне програме и посебне пројекте                
                       Учешће КУД-ова и изворних група на фестивалима

Жири Б.М, С.С, Смотра рецитатора, Песнички Миљковац,
За градске манифе.          

                                                              Смештај и превоз гостију фестивала
Уметнички програм, хонорари везани за манифестације
и други трошкови по Финансијским плановима
 Света манифестација

Позиција 105 424000 Специјализоване услуге              19.280.000       
13.931.000

424200 Услуге образ. и културе                        1.280.000
за редован програм                   
Део Филмског, Позоришног и Музичког програма
и остале услуге културе

424900 остале специј.услуге                                      18.000.000   
за градске манифестације 
Услуге озвучења, осветљења, обезбеђења

, монтажа и демонтажа бина,
ватромет, услуге Медијане, услуге Муп, 
агенција, и др. за све градске манифест.

Позиција 106 425000 Текуће поправке и одрж.        410.000        
425100 Одржавање зграда                                      250.000

                                    Редовно одржавање и сређивање простора
425200 Одржавање опреме                                                160.000

Позиција 107             426000 Материјал                         480.000        
426100 Администрат.материјал                   200.000
426300 Матер.за образовање                                       20.000

         426400           Матер. За саобраћај   180.000
426800 Матер.за домаћ-хем роба                            40.000
426900 Матер.за посебне намене                                          40.000

Позиција 113 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 842.000

Позиција 114   511000 Зграде и грађевински објекти
Средства ће бити опредељена и допуњена програмом 
капиталног улагања у  нефинансијску 
имовину за 2013 .год. у култури.

Позиција 115 512000 Машине и опрема                    



512200 адм.опрема-компјутериСредства ће бити опредељена 
                                                             програмом капиталног улагања

  Укупна средства из буџета:                                                 88.249.000

Напомена: Све градске манифестације имају своје програмске савете које доносе своје програмске и 
финансијске планове.

 Планирана сопствена средства                                       24.450.000
- продаја карата за програме и градске манифестације
-- дистрибуција наших издања књига и Градине 
- спонзорства и донације
- Сајам књига
- министарство културе

Остварена сопствена средства биће опредељена за следеће намене по финансијском плану :
- Повећање личних примања радника, ,
- плаћање сталних трошкова везаних за манифестације
- плаћање услуга по уговору везаних за манифестације и Сајам књига
- плаћање  дела материјалних трошкова
- улагање у административну опрему. 

Председник Управног одбора
       Милан Петковић


