
 
 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 27.03.2013. 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 2012. годину. 

 
II  Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе 

Нишки културни центар за 2012. годину доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града 
 

 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређујe се Бојана Симовић, в.д. директора Установе Нишки 
културни центар.  
 
 
Број: 446-14/2013-03 
Датум: 27.03.2013. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 



 На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", 
број 88/08), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној ___________    2013. 
године донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању  Установе Нишки 
културни центар за 2012.годину, број 233 од 08.03.2013.године,  који је  
Одлуком број 238 од 11.03.2013.године усвојио Управни одбор Установе. 
 
 II 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 
 
 Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. предвиђено да 
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних 
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Град. 
  На основу  члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки Културни 
Центар  („Службени лист Града Ниша“, број 2/2011-пречишћен текст),  
Одлуком број 238 од 11.03.2013.године,  Управни одбор Установе усвојио је 
Извештај о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 
2012.годину, број 233 од 08.03.2013.године  и доставио га Управи за 
образовање, културу, омладину и спорт на даље поступање. 

 Током 2012. године Нишки културни центар је самостално или у 
сарадњи са другим установама, организовао близу 200 концепцијски 
разноврсних програма,  како у граду Нишу, тако и у другим градовима Србије. 
Међу учесницима су била најпознатија имена из свих домена делатности 
Установе и млади, неафирмисани ствараоци из нишке и многих других 
средина. Установа Нишки културни центар је током 2012. године била 
организатор и реализатор традиционалних градских манифестација 
(Интернационалне хорске свечаности, Филмски сусрети, Нисомниа, 
Књижевна колонија (у њеном склопу и награда „Ramonda serbica“), НИМУС, 
као и градске славе - Дани Светог Цара Константина и Царице Јелене и 
Награде Бранко Миљковић. Такође, НКЦ  је  успешно реализовао и низ 
других манифестација (Нишки сајам књига и графике, Мини Фест, 
Међународна колонија уметничке фотографије, Дечија уметничка колонија 
„Грачаница“, Награда „Стеван Сремац“ итд.), у оквиру својих редовних 
активности. Издавачки план НКЦ-а у 2012. години због недостатка средстава  
није у потпуности испуњен, али су и у овој области деловања Установе 
начињени значајни издавачки резултати. 

 Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Установе Нишки 
културни центар  за 2012. годину сачињен у складу са законом и прописима 
Града, као и циљевима садржаним у оснивачком акту Установе, Управа за 
образовање, културу, омладину и спорт  предлаже доношење Решења као у 
диспозитиву. 

 
       Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                      
                НАЧЕЛНИК 
     
              Јелица Велаја 



На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009) и 
члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар („Службени лист 
Града Ниша“ број 2/2011-Пречишћен текст) и члана 22 Статута Установе Нишки 
културни центар, Управни одбор на седници одржаној дана  11.3.2013, донео је 
следећу 
 
 
 
 
                                                        О Д Л У К У 
 
Усваја се Извештај о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2012. 
годину, бр. 233 од 8.03.2013. годину. 
 
 
 
                                                  О б р а з л о ж е њ е 
 
В.д. Директор Установе Нишки културни центар доставио је Управном одбору 
Извештај о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2012.годину 
број 233 од 8.3.2013..  
Разматрајући предлог Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни 
центар за 2012. годину а у складу са делатношћу Установе и на основу својих 
овлашћења, Управни одбор је одлучио као у диспозитиву. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Председник Управног одбора 
                                                                                                 Милан Петковић 



На основу члана 38. Закона о култури (Службени гласник РС број 72/09) и члана 12. Одлуке о 
оснивању Установе Нишки културни центар (Службени лист Града Ниша број 2/2011 – 
пречишћени текст), и члана 19. Статута Установе Нишки културни центар, директор дана 
08.03.2013. године подноси 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ  

Установе НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 
Установa Нишки културни центар представља темељ културних делатности града Ниша. 
Током 2012. године Нишки културни центар је самостално или у сарадњи организовао близу 

200 концепцијски разноврсних програма, који прате актуелности из књижевног, музичког, 
филмског, ликовног, драмског и образовног живота града, региона, државе и шире. Програми су 
реализовани пред бројном публиком, како у сопственим просторима, тако и на многим другим 
местима у граду и у другим градовима Србије. Међу учесницима су се налазила не само 
најпознатија имена из свих домена делатности Установе, него и млади, неафирмисани ствараоци из 
нишке и многих других средина. 

Са великим успехом Установа Нишки културни центар је током 2012. године била 
организатор и реализатор традиционалних градских манифестација (Интернационалне хорске 
свечаности, Дани Светог Цара Константина и Царице Јелене, Филмски сусрети, Нисомниа, 
Књижевна колонија (у њеном склопу и награда „Ramonda serbica“), НИМУС, Награда „Бранко 
Миљковић“) за које се подносе посебни извештаји. 

Такође, НКЦ је успешно реализовао и низ других манифестација (Нишки сајам књига и 
графике, Мини Фест, Међународна колонија уметничке фотографије, Дечија уметничка колонија 
„Грачаница“, Награда „Стеван Сремац“ итд.), као  своју редовну активност. 

Издавачки план НКЦ-а у 2012. години због смањења буџета није у потпуности испуњен, али 
су и у овој области деловања Установе начињени значајни издавачки резултати. 

 
 

ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
У 2012. години НКЦ је организовао следеће сталне манифестације у области културе: 
 
47. Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма - Филмски сусрети Ниш 
11. Музички фестивал „Нисомниа“ 
22. Књижевну колонију Сићево 
38. Нишке интернационалне музичке свечаности – НИМУС 
24. Интернационалне хорске свечаности 
 
 



Све поменуте манифестације имају своје програмске савете, именоване од стране 
Скупштине града Ниша, који су усвојили програмске и финансијске извештаје. 

НКЦ је у 2012. години организовао и посебне пројекте који по значају и традицији имају 
подједнак значај са јавним градским манифестацијама, али немају њихов статус: 

 
Мини фест у Нишу 
Међународну колонију уметничке фотографије Сићево 
9. Дечију уметничку колонију Грачаница 
Рок меморијал „Најважније је бити здрав“ 
49. Нишки сајам књига и графике 
10. доделу награде „Стеван Сремац“ 
Дочек нове године на Тргу Краља Милана 
Градска слава – Свети цар Константин и царица Јелена 

 
 

Програмски план Установе Нишки културни центар организован је по секторима: 
 
- Редакција Основних програма (књижевни, трибински, музички, филмски и видео, драмски, 
научно-образовни и ликовни програм); 
 
- Редакција Посебних програма (неговање ликовног, књижевног, музичког и фолклорног 
аматерског стваралаштва); 
 
- Редакција издаваштва, у чијем су саставу Часопис за књижевност, уметност и културу 
Градина, Часопис за уметност науку и културу УНУС МУНДУС, Часопис за филмску културу 
ФИЛАЖ и више библиотека: Трагачи, Елдорадо, Вертикале, Филмска хрестоматија, Посебна 
издања, Монографије, Градинарник, Један свет... 
 

Током периода јануар-децембар 2012. године, НКЦ је програме реализовао према утврђеном и 
усвојеном плану и програму. 

 

ОСНОВНИ ПРОГРАМИ 

Главни и одговорни уредник Основних програма  
Горан Станковић 

Филмски и видео програм 

23-26. 1. Пројекција филмова и отварање изложбе поводом стогодишњице рођења Тенесија 
Вилијемса („Ноћи игуане“, „Римско пролеће госпође Стон“, „Слатка птица младости“, „Мачка на 
усијаном лименом крову“, „Беби Дол“, „Изненада прошлог лета“, „Трамвај звани жеља“). 

Место: хол и мала сала НКЦ-а, присутно око 50 посетилаца. 

Суорганизатор: Амерички кутак – Ниш. Сарадња са Ликовним програмом редакције Основних 
програма.  



20–26. 2.  Биоскопска дистрибуција документарно-играног филма „Жућко – прича о Радивоју 
Кораћу“ – пројекције у малој сали НКЦ-а за општу јавност, а посебно за школе. 

Место: мала сала НКЦ-а. 

28. 2 – 12. 3. Мини Фест – Купина Фест („Ратни коњ“, „Кожа у којој живим“, „Кориолан“, 
„Мартовске иде“, „Џејн Ејр“, „Оркански висови“, „Челична леди“...) 

Место: Биоскоп Купина. 

Суорганизација са Купина филмом на основу Протокола о сарадњи. 

1-3. 3.  Дани бугарског филма – пројекције филмова: „Мисија Лондон“, „Острво“ и „Операција 
Шменти Капели“. 

Место: мала сала НКЦ-а, укупно присутно око 150 посетилаца. 

Учесници: Атанас Крстин, генерални конзул Републике Бугарске – отварање; коредитељ и главни 
глумац Влади Карамфилов Димитров – Вергала и глумачка екипа филма „Операција Шменти 
Капели“ – затварање. 

Суорганизатор: завичајно удружење „Цариброд“. Покровитељ: Конзулат Републике Бугарске и 
Национални савет бугарске националне мањине. 

15-17. 3.  Дани француског филма у оквиру Француских дана – пројекција филмова из циклуса 
„Побуне и страсти“: „Дрво и шума“, „Отмица“, Снажан отров“, „Луда љубавна прича...“, 
„Адевијч“ и „Девојке у црном“. 

Место: мала сала НКЦ-а, укупно присутно око 200 посетилаца. 

Суорганизација са Француским институтом у Нишу. 

20. 3.  Промоција књиге Руја Ногејре „Мелвил о Мелвилу“, у издању НКЦ-а.  

Место: Дом омладине Београда. 

Учесници: Небојша Пајкић, Срђан Савић, Дејан Дабић. Сарадња са Издаваштвом НКЦ-а. 

22. 3.  Дани Бранка Миљковића – пројекција документарног филма „Бранко Миљковић – принц 
поезије“, редитеља Миомира Стаменковића.  

Место: мала сала НКЦ-а. 

Учесници: Видосав Петровић, сценариста, и Јовица Крстић, сниматељ. 

26. 3.  Вече руског филма – пројекција филма „Острво“ Павела Лунгина. 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизатор: Руски клуб – Ниш. 

30. 3.  Америчка ноћ (циклус Нови Холивуд – пројекција филма „Што те тата пушта саму“). 



Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизатор: Амерички кутак – Ниш. 

3. 4.  Мултимедијална промоција књиге „Соња Савић – отворена страница“. 

Место: мала сала НКЦ-а, присутно око 80 посетилаца. 

Учесници: Миломирка - Цица Јововић, Зденка Томић, Аца Видић, браћа Теофиловић, Дара Ранчић 
и Жељко Анђелковић. 

4. 4.  Промоција годишње продукције „Ју филма данас“ (суиздавача НКЦ). 

Место: Филмски центар Србије у Београду. Сарадња са колегама из Издаваштва НКЦ-а. 

11-12. 4.  Дани француског криминалистичког филма. 

Место: мала сала НКЦ-а, укупно присутно око 150 посетилаца. 

Суорганизација са Француским институтом у Нишу. 

25. 4.  Америчка ноћ (циклус Нови Холивуд – пројекција филма „Дублерка“). 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизатор: Амерички кутак – Ниш. 

8-12. 5.  Дани европског филма (пројекција филмова из Данске, Италије, Немачке, Словеније, 
Португалије, Мађарске, Бугарске, Француске и Пољске). 

Место: мала сала НКЦ-а, укупно присутно око 250 посетилаца. 

Гости: Мете Кјуел-Нилсен, амабасадорка Данске, Милан Предан, заменик амбасадора Словеније, 
и Азилиз Тупен, директорка Француског центра у Нишу. 

Суорганизатори: Медија центар – Ниш и Француски центар у Нишу. Сарадња са амбасадама и 
културним центрима земаља ЕУ. 

19. 5.  Ноћ музеја – пројекција пољског филма „У тами“ (номинован за Оскара). 

Место: Биоскоп Купина. 

Суорганизатори: амбасада Пољске у Србији и Купина филм. 

24. 5.  Пројекција руског филма „Русалка“. 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизација: Департман за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. 

25. 5.  Мултимедијални програм „Урбана легенда Џој, тридесет година касније“ (отварање 
изложбе фотографија, пројекција документарног филма, трибина и џем-сешн). 



Место: хол и мала сала НКЦ-а, присутно око 500 посетилаца. 

Учесници: Јован Мандић, Богдан Ђуровић, Весна Перовић, Бане Миљковић, Душан Митић - Цар, 
Пан бенд. 

Сарадња са редакцијама Образовног и Позоришног програма. 

28-30. 5.  Реприза фестивала „Слободна зона“ (пројекције филмова: „Депонија“, „Наш рајски врт“, 
„Водовод“, „Нафтовод“, „Зидови“ и „Писмо оцу“). 

Место: мала сала НКЦ-а, укупно присутно око 250 посетилаца. 

Суорганизатор – Одбор за људска права.  

1. 6.  Пројекција италијанских археолошких филмова у оквиру обележавања Градске славе. 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизација: Народни музеј – Београд, Италијански културни центар – Београд, и Друштво 
„Данте Алигијери“ – Ниш. 

8. 9.  Пројекција документраног филма „Тачно у центар“ (о рок групи „Златни прсти“) у оквиру 
Нисомније. 

17. 9.  Вече руског филма (пројекција филма „Адмирал“). 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Гост: Сергеј Бережној, књижевник из Русије. Суорганизатор: Руски клуб. 

25. 9.  Пројекција награђиваног дугометражног играног филма „Акваријум“ Андрее Арнолд, у 
оквиру Феминиша – фестивала женског активизма и уметности. 

Место: мала сала НКЦ-а, присутно око 30 посетилаца. 

Гошћа: Ивана Кроња, филмска критичарка и теоретичарка из Београда. Организатори: Женски 
простор и Центар за девојке. 

12-17. 10.  Недеља немачког филма (премијерна пројекција најновијих немачких филмова у 
Србији – само у Београду, Новом Саду и Нишу). 

Место: Купина биоскоп. 

Суорганизатор: Гете институт и Купина филм. 

22-26. 10.  Пољска филмска јесен (пројекције нових анимираних и дугометражних филмова 
пољске кинамтографије). 

Место: мала сала НКЦ-а присутно око 150 посетилаца. 

Суорганизатор: амбасада Пољске у Србији. 



29. 10.  Вече руског филма (пројекција филма „Питер ФМ“). 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизатор: Руски клуб – Ниш. 

1-2. 11.  Француски филмски караван – Дани (з)анимације (пројекција француских анимираних 
филмова, укључујући и оскаровца „Логораму“). 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизатор: Француски институт – Ниш. 

9. 11.  Светски дан борбе против фашизма (пројекција филма „Погрешна реч“). 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизатор: Антифашистички колектив града Ниша (Одбор за људска права, Центар за 
девојке, Женски простор, Центар за развој цивилних ресурса и Локална демократска акција). 

1-2. 12.  Реприза Балканиме – европског фестивала анимираног филма. 

Место: мала сала НКЦ-а, укупно присутно око 100 посетилаца. 

Суорганизатор: студио цртаног филма – СЦФ 98, Ниш. Покровитељ: Асифа (међународна 
асоцијација аниматора). 

3-6. 12.  Путујући биоскоп немачких филмова 1 (пројекције награђиваних нових немачких 
филмова, укључујући и оскаровца „Живот других“). 

Место: мала сала НКЦ-а, укупно присутно око 150 посетилаца. 

Суорганизатор: Гете институт – Београд. 

10-14. 12.  Недеља руског филма (пројекције руских класика – од филма „Они су се борили за 
отаџбину“ – 1975. до филма „Варљиво сунце 2: Цитадела“ – 2011). 

Место: мала сала НКЦ-а. 

Суорганизација: друштво српско-руског пријатељства „Наисус“ – Ниш. 

Напомена: учешће у организацији Фестивала глумачких остварења као коселектор и члан 
Дирекције 47. Фестивала глумачких остварења домаћег играног филма – Филмски сусрети, Ниш 
2012. 

Уредник Филмског и видео програма: Дејан Дабић 

                                 

 

                                



Књижевни програм 

 

29. фебруар 2012, у 12,00 / хол НКЦ-а, присутно око 100 посетилаца 

СВЕТОСАВСКИ АНТИКВАРИЈАТ , коктел и размена књига   

Улазница за коктел су и ове године биле прочитане књиге. Одзив учесника у размени књига био је 
већи него икада. Догађај су пратили електронски и штампани медији. 

14. и 15. март 2012. у 19,00  

ДАНИ СТЕВАНА СРЕМЦА у Косовској Митровици 

У новембру прошле године, група запослених у Културном центру „Драгица Жарковић“ из 
Косовске Митровице, на челу са директором Миодрагом Радомировићем, учествовала је у  
дводневној манифестацији „Дани Стевана Сремца“ коју организује Нишки културни центар. Том 
приликом директор Културног центра „Драгица Жарковић“ отворио је изложбу слика са Ликовне 
колоније „Младен Поповић“, а изведен је и музичко-сценски програм у којем су учествовали 
уметници из Косовске Митровице и Ниша. Тада договорена сарадња настављена је 14. и 15. марта 
ове године, гостовањем једног сегмента дводневне манифестације „Дани Стевана Сремца“, 
односно мултимедијалним представљањем кувара Код српског писца, објављеног прошле године 
у Службеном гласнику.  

 Овај уметнички кувар сачинио је књижевник Миодраг Раичевић, а уредио књижевник 
Горан Петровић. Кувар садржи текстове, односно куварске рецепте српских писаца, од којих су 
неки писани у форми кулинарских рецепата, неки у форми есеја, а неки пак у облику правих 
правцатих прича. Књигу красе и употпуњују фотографије Душана Митића Цара. Током промоције 
читани су рецепти, пројектовани су слајдови - фотографије трпеза у нишком крају (аутор Душан 
Митић Цар, фотограф), а послужена је и храна, справљана по саветима писаца, а од стране кувара 
из ресторана КЦ - Косовска Митровица. Петнаестог марта су књижевници из Ниша и Београда 
посетили митровачку гимназију и тамо одржали успешан књижевни матине. 

 Нишки културни центар и Службени гласник поклонили су сопствена издања Културном 
центру „Драгица Жарковић“, као и Библиотеци Филозофског факултета и Библиотеци митровачке 
гимназије. 
 

14. март 2012. у 19,00 часова / Културни центар „Драгица Жарковић“, Косовска Митровица 

КУЛИНАРЕЊЕ 

Мултимедијална промоција кувара Код српског писца, издање Службеног гласника 2011. 

Учесници: Сликари, писци, глумци и певачи и играчи из Косовске Митровице, Миодраг 
Радомировић, директор културног центра „Драгица Жарковић“, и писци - кувари из Београда и 
Ниша: Миодраг Раичевић, књижевник, приређивач кувара, Вуле Журић, књижевник, добитник 



Награде „Стеван Сремац“, и књижевници: Зоран Ћирић, Зоран Пешић Сигма, Стана Динић 
Скочајић. По завршетку програма, учесници и посетиоци послужени су храном справљеном у 
ресторану КЦ - Косовска Митровица, а по рецептима из кувара Код српског писца.  

Догађај су пратили електронски и штампани медији. 
 

15. марта 2012. у 11,00 часова / Гимназија Косовска Митровица 

КЊИЖЕВНИ МАТИНЕ 

Учесници: Миодраг Раичевић, Вуле Журић, Зоран Ћирић, Зоран Пешић Сигма и Стана Динић 
Скочајић. 
 

28. март 2012. у 19,00 / Мала сала Нишког културног центра, присутно око 60 посетилаца. 

БРАНКО МИЉКОВИЋ НА НЕМАЧКОМ 

Промоција књиге Wergeblich ich sie wecke/Узалуд је будим 

У оквиру манифестације ДАНИ БРАНКА МИЉКОВИЋА представљена је књига Wergeblich ich 
sie wecke/Узалуд је будим. Промоција је одржана у пуној сали, а у њој су учествовали: Јован 
Лавунди, преводилац (Улм), Радован Влаховић, уредник и директор Банатског културног центра 
Ново Милошево, и Сенка Влаховић, визуелни уметник.  

 

ДАНИ СТЕВАНА СРЕМЦА: 16, 17. и 18. мај 

Среда, 16. мај у 19,30 часова / Гимназија „Светозар Марковић“ 

РАСПРИЧАВАЊЕ: Српски приповедачи о себи, о читању, о писању. 

Учествују: Зоран Ћирић, Дејан Стојиљковић, Зоран Пешић Сигма, Тихомир Нешић и Стана Динић 
Скочајић. У препуној сали Гимназије „Светозар Марковић“ седели су професори и ученици ове 
гимназије. 

 

Петак, 20. април 2012. у 19,30 часова / Галерија „Србија“ 

Књижевни програм НКЦ-а у сарадњи са Галеријом савремене ликовне уметнoсти 

Циклус промоција: Сликам и пишем - Мултимедијално представљање књиге СИНКРЕТИЗАМ 
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ, аутора Петра Ђузе. 

Учесници: Петар Ђуза, сликар, Димитрије Тасић, уредник, Мирослав Анђелковић, сликар, Бојан 
Стевић, гитара. 



Галерија „Србија“ је била препуна сликара, писаца, новинара, читалаца и поштовалаца ликовне 
уметности. У току програма je читана поезија Милоша Црњанског, уз музику гитаре. Догађај је 
пратила телевизија „Белами“. 

 

Четвртак, 17. мај у 12,30 часова / Нишки културни центар, присутно око 100 посетилаца 

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ књижевнику Воји Чолановићу, за 
роман „Ода мањем злу“. 

У програму су учествовали: Горан Максимовић, председник Жирија, Воја Чолановић, лауреат, 
Ђорђе Јовић, вокални солиста, и Миомир Радосављевић, музичка пратња на гитари. 

Догађај је био изузетно добро медијски испраћен. 

 

Петак, 18. мај у 14,00 часова / Гимназија „Стеван Сремац“ 

ОТВОРЕНИ ИНТЕРВЈУ СА ЛАУРЕАТОМ 

У препуној сали Гимназије „Стеван Сремац“, са књижевником Војом Чолановићем разговарале су 
књижевнице Јасмина Врбавац и Стана Динић Скочајић, као и ученици и професори Гимназије 
„Стеван Сремац“. 

 

25. мај у 19,30 / Мала сала НКЦ-а 

Циклус Сликам и пишем, намењен представљању сликара који су из слике закорачили у причу. 

Промоција књиге „Сећање као узгредна појава“ Миодрага Даје Анђелковића, сликара и 
графичара, одвијала се у препуној сали. Комуникација водитељке, учесника у програму, као и 
бројних уметника и културних радника у публици, била је на највишем нивоу. Књигу је прошле 
године објавио Нишки културни центар. Учесници: Миодраг Даја Анђелковић, Добривоје Јевтић и 
Зоран Ћирић. Догађај је био добро медијски покривен. 

 

31. мај у 19,30 / Мала сала НКЦ-а 

Циклус Сликам и пишем 

Мултимедијално представљање књиге „Записи о црном Владимиру“ Стевана Раичковића, 
одвијало се пред бројном публиком. Записе осликао Мирослав Анђелковић, сликар.  

Учесници: Мирослав Анђелковић, сликар, Добривоје Јевтић, песник, и Радмила Костић, 
историчарка уметности (уз бројну публику). 
 



22. јун 2012. у 21 час / Плато испред Народног позоришта 

ЖИВОТ У ЦВЕТНИМ ЦИПЕЛАМА, перформанс ауторке Биљане Вујовић 

Овим програмом који се састоји од поезије, прозе, уметничких инсталација (цвеће посађено у 
старим ципелама), музике, видео пројекција… уметници запослени у институцијама културе 
(Народно позориште, Луткарско позориште, Галерија савремене ликовне уметности, Нишки 
културни центар…) скрећу пажњу јавности на проблем недовољног интересовања грађана за 
програме који су намењени баш њима. Производња образованих и обавештених грађана, 
потенцијалних конзумената културе, деликатан је посао који успешно обавља само уређено 
друштво, и тај процес се одвија на више нивоа. Све то за последицу треба да има одговорне, 
креативне и знатижељне грађане. Догађај је добро медијски био покривен. У програму су 
учествовали глумци, песници, музичари и руководиоци институција културе. 

 

17. август 2012. у 19,30 часова / Зграда Савеза Срба у Румунији 

На деветнаестој по реду књижевној манифестацији „Дани преображења Срба у Румунији“, прве 
вечери у Темишвару, представљен је часопис „Градина“, као и укупна програмска делатност 
Нишког културног центра и Књижевног програма. Том приликом поклоњени су примерци 
часописа и књиге у издању НКЦ-а, али и других српских издавача.   

Манифестација се одвијала на релацији Темишвар–Базјаш–Соколовац, у периоду 17–20. августа 
2012.  У програмима ове манифестације учествовали су књижевници и сликари из Србије, 
Румуније, Мађарске, Босне и Херцеговине као и из Хрватске. Организатор манифестације је Савез 
Срба у Румунији, на челу са песником Славомиром Гвозденовићем.  

 

12. септембар 2012. у 19,00 часова / Мала сала НКЦ-а 

Промоција књиге песама „Путеви и беспућа“ Радосаве Милатовић; издавач: Удружење писаца 
„Чегар“ 2012. 

Учесници: Радосава Милатовић, ауторка, Мирослав Бакрач, аутор поговора, Стана Динић 
Скочајић, критички осврт на поезију Р. Милатовић, и Дејан „Ла Кампанела“, солиста за 
клавијатурама. У препуној сали представљена је књига песама, писана у његошевској традицији. 
Овај догађај је пратила једна телевизија. 

  

20. септембар 2012. у 19,30 часова / Мала сала НКЦ-а 

Јавно читање часописа ГРОГИ. 

Учесници: Ученици и професори Гимназије „Светозар Марковић“ 

У препуној сали одвијало се мултимедијално представљање ђачког часописа ГРОГИ. Талентовани 
и вредни ученици и професори Гимназије „Светозар Марковић“, изведеним програмом, 



задовољили су високе критеријуме учене публике, састављене од ученика, али и од професора 
универзитета, као и од еминентних уметника. 

 

Четвртак 11. октобар 2012. у 19, 30 часова / Мала сала НКЦ-а 

Циклус догађаја: Центар у центру – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО 

Програм: Потписивање Протокола о сарадњи Културног центра Панчево и Нишког културног 
центра. Представљање КЦ Панчево. Представљање књижевника који живе и стварају у Панчеву. 

Учесници: Бојана Симовић, директорка НКЦ-а, Немања Ротар, директор КЦ Панчево, и 
књижевници Васа Павковић, Јасмина Топић, Чарна Поповић. Посетиоцима су, у име НКЦ-а, 
поклоњене књиге српских издавача (продукција 2010. и  2011). Публику су сачињавали читаоци, 
али и писци заинтересовани за сарадњу са Културним центром у Панчеву. Након промоције, 
одвијао се жив разговор учесника у програму са присутним читаоцима и писцима. Програм је био 
медијски добро покривен. 

 

17. октобар 2012. у 19 часова / Мала сала НКЦ-а, присутно око 80 посетилаца 

Циклус: Аутопортрет са уредником 

Ауторско вече др Недељка Богдановића, члана Удружења књижевника Србије, одвијало се пред 
препуном салом. Разговор о раду досадашњем и садашњем и књигама објављеним од 2010. до 
2012. године био је жив и занимљив посетиоцима, што су на крају неки од њих и јавно изрекли, 
похваливши организатора, НКЦ. Недељко Богдановић, универзитетски професор у пензији, 
књижевник је такође, али и неуморан истраживач, приређивач, иницијатор и главни аутор,  
лексикограф, као и коаутор и писац предговора значајних књига. 

Учесници: Недељко Богдановић, Милена Рашић (вокална интерпретаторка старе српске музике) и 
Милорад Стојковић, песник. 

 

24. новембар у 19,00 / Народно позориште Сента  

„ДАНИ СТЕВАНА СРЕМЦА“ У СЕНТИ  

Ове године је сцена Народног позоришта у Сенти припала Нишлијама.  

Дугогодишња плодна сарадња Ниша (Општине Медијана, Музеја, Нишког културног центра) са 
Фондацијом „Стеван Сремац“ у Сремчевој родној Сенти, настављена је ове године гостовањем 
Фолклорног ансамбла „Бранко“. Овај ансамбл ради при нишкој Саборној цркви и програмски је 
представио Сенћанима не само игру и песму нишког краја, него и анегдоте о Стевану Сремцу. 
Програм је отпочео ауторском беседом о Стевану Сремцу. 

Уредница Књижевног програма: Стана Динић Скочајић 



НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ 

10. фебруар 

Промоција романа „Невидљиви град“, аутора Србобрана Бранковића 

Учествовали су:  

Србобран Бранковић, књижевник, социолог, публициста, истраживач јавног мњења 
Миљурко Вукадиновић, књижевник, рецензент романа 
Божидар Андрејић, издавач 
Александар Михаиловић, глумац 

Србобран Бранковић јавности је можда познатији по научном и публицистичком раду, међутим он 
је и аутор запажених романа „Двадесет и четврта“ и „Невидљиви град“. И на његов други роман 
применљиво је виспрено запажање Радована Поповића о Бранковићевом првом роману: „Да 
постоји награда за мушко писмо (као што постоји за женско писмо) онда би овај роман био у 
најужој конкуренцији.“ 

 

Клуб НКЦ-а / Присуствовало је око 80 посетилаца 

 
6. април 

КАЛЕНДАР МАЈА, предавање др Петра Кочовића 

Предавање др Петра Кочовића о календару Маја, његовом историјском, културолошком и 
научном тумачењу, било је илустровано визуелним материјалом, у трајању од око 120 минута. 
Осим на календар Маја, предавање се односило и на целокупну латиноамеричку цивилизацију и 
календар Азтека, као и општа цивилизацијска питања. 



Др Петар Кочовић је директор за Србију „Гартнера“, највеће светске саветничке компаније за 
информатичко-комуникационо тржиште. 

 

Мала сала НКЦ-а / Присутно око 90 посетилаца 
 

9-10. април 
 
Међународни научни скуп ПСИХОЛОГИЈА И УМЕТНОСТ 

Учествовали су психолози са више универзитета у Србији, Републици Српској, Румунији и 
Македонији, и нишки уметници. Програм је трајао два дана, сесије су почињале од 10,00 и од 
16,00 у малој сали НКЦ-а. 

Учесници: др Благоје Нешић (НИШ), др Верица Трајкова (СКОПЉЕ), Луцијан Марина (НОВИ 
САД), др Жан Фирика (KРАЈОВА), др Драгиша Бојовић (НИШ), др Каменко Марковић (НИШ), 
др Милорад Тодоровић (БЕОГРАД), др Владимир Јовић (БЕОГРАД), др Небојша Милићевић 
(НИШ), мр Бојана Попадић (ПАЛЕ), мр Миодраг Миленовић (НИШ), мр Александар Контић 
(БЕОГРАД), мр Данијела Богдановић (ПАЛЕ), Биљана Пејић (НИШ), Марко Попадић (ПАЛЕ), 
Татјана Перевалов (НИШ), Срђан Савић (НИШ).  

Пратећи програм научног скупа: 

9. април: ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „Од Каравађа до Бранкушија“ / Учесници: Каменко Марковић 
(аутор), Благоје Нешић, Марко Попадић. 

10. април: ОКРУГЛИ СТО „Сликарство и скулптура као начин изражавања“ / Учесници: Каменко 
Марковић - модератор, Перица Донков, Владимир Црномарковић и други. 



 

24. април 

Промоција збирке кратких прича „Девојка из Бондстила“, ауторке Тање Јанковић, новинарке 
и писца. 

На промоцији су говорили Бранислав Јанковић, романописац и новинар из Ниша, и Тања 
Јанковић, ауторка књиге, а одломке из романа је читала Јасминка Хоџић, глумица Народног 
позоришта у Нишу. 

Мала сала НКЦ-а, присутно око 30 посетилаца. 

 

23. мај 

Промоција књиге „Љубав и злочин (Хроника о Шефки)“, аутора Младена Гвера 
 
Учествoвали су: Оливер Ињац, адвокат, Мирослав Станковић, адвокат, Александар Михаиловић, 
глумац, и Младен Гверо, аутор књиге. 

У књизи „Љубав и злочин“ аутор Младен Гверо је предочио сагу сеоске лепотице, нероткиње, која 
је, настојећи да обезбеди материнство, из своје рођаке и по лепоти ривалке извадила дете и 
присвојила га, чиме је извршено најневероватније убиство и отмица у историји људског рода. 
Злочин се догодио 1969. године у селу Јусићи, близу Зворника. После пола века, до данас је случај 
остао нерасветљен. Програму су присуствовали студенти права, адвокати и општа књижевна 
публика. 

 

Мала сала НКЦ-а, присутно око 50 посетилаца 

 

 



13. јун 

Књижевно вече Зорице Сентић: ДАРУЈМО РЕЧ 

На књижевној вечери су биле промовисане књиге Зорице Сентић (Париз, Француска) „Угаси 
тишину“, „Приче не приче“ и „Угаси тишину бр.2 – ја нас волим“ 

Учествовали су: Габријела Тричковић, Наташа Ћирић, Зорица Сентић и гост вечери Власта Ценић. 

Као део хуманитарне акције „Дарујмо реч“, публику је добровољним прилогом књижевној вечери 
- једном књигом – помогла акцију даривања сеоских библиотека у Србији. 

Присуствовало је око 50 посетилаца, који су донели и књиге за акцију. 

Мала сала НКЦ-а, 13. јуна 2012. од 19,00 

 

23. јул 

Завод за трансфузију крви Ниш и Нишки културни центар организовали су хуманитарну и 
културолошку акцију 

КЊИГА ЗА ЖИВОТ 

чији је циљ био подстицај добровољним даваоцима крви да покажу своју хуманост и при том дођу 
до књига за своје библиотеке. 

Нишки културни центар је обезбедио књиге из целокупне своје продукције, један број нишких 
књижевника и новинара је приложио велики број књига из својих библиотека за ову акцију, као и 
један број издавача који сарађују са НКЦ-ом. 

Сваки добровољни давалац је могао да приликом давања крви у овој акцији понесе кући онолико 
књига колико жели или може.  

Акција КЊИГА ЗА ЖИВОТ је одржана од 12 сати у холу Нишког културног центра, где је била и 
мобилна екипа Завода за трансфузију крви Ниш. Било је тринаесторо добровољних давалаца. 

 

22–28. новембра 

49. НИШКИ САЈАМ КЊИГА И ГРАФИКЕ / ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 

Четвртак, 22. новембар 

- Хала ЧАИР / Свечано отварање Сајма: Мирко Шелић - Марчело, књижевник и музичар 

- Промоција издања Издавачког центра Филозофског факултета у Нишу. О својим књигама из 
овогодишње продукције говорили су аутори: Љубинко Милосављевић - "Куда и како", Савка 
Благојевић - "О енглеском и српском академском дискурсу", Славиша Недељковић - "Србија и 



Косово и Метохија". О самом Издавачком центру говорили су декан Филозофског факултета, 
проф. др Горан Максимовић и Маја Стојковић. 

Петак, 23. новембар 

- Промоција часописа „Unus Mundus“, бројеви 41/42/43 / 2012. О часопису су говорили проф. др 
Љубиша Митровић и песник Мирослав Тодоровић. 

- Промоција књиге „Мали водич за српски опстанак“. О књизи је говорио аутор Владан Глишић. У 
другом делу промоције о издаваштву „Двери“ и „Катене Мунди“ говорио је Југослав 
Кипријановић. 

Субота, 24. новембар 

- Промоција часописа „Градина“ и књига „Градининих“ библиотека: 

Недеља, 25. новембар 

- Промоције издања „Историја уметности у Србији – 20. век“. О овој значајном и награђеном 
издању говорили су Никола Дедић, историчар уметности из Ниша и Драгорад Ковачевић, уредник 
књиге и власник издавача. 

- Промоције књига „Спалипачитај“ аутора Горана Живковића Горког, и „Позориштанце“ аутора 
Марјана Тодоровића, у издању НКЦ-а. О књигама је говорио уредник Зоран Ћирић.  

Понедељак, 26. новембар 

- Књижевни сусрет дечијег писца Виолете Јовић са нишким основцима. 

- Промоције романа „Зрно спокоја“, ауторице Еме Кацуљ. 

- Промоција књиге „НЛП у сваком случају мирођија“, ауторице Славице Скуајар. 

Уторак, 27. новембар 

- Промоција књиге прича ТАЈАНСТВЕНИ ПУТНИК. Учествовали су аутори из Ниша и уредник 
Зоран Пешић Сигма. 

 

21. децембар 

Књижевно вече КРАЈ СВЕТА СА НИШКИМ ПИСЦИМА 

Једна од најзначајнијих одлика нишке књижевне сцене је постојање већег броја писаца са 
наглашено апокалиптичним и есхатолошким елементима у делу. Приче, песме и есеје су читали 
Иван Цветановић, Зоран Пешић Сигма, Стеван Бошњак, Горан Станковић, Маријан Цветановић, 
Милош Петковић... 

Хотел „Риџент“, Тржни центар „Горча“, присутно 15 посетилаца. 



 

Све програме су најављивале и пратиле нишке телевизијске и радио станице, „Народне новине“ и 
портал „Јужне вести“, а поједине програме и други информативни медији и канали (лист „Данас“, 
„Б92“, листови „Новости“ и „Политика“, www.tanjug.rs, www.dnevnenovine.rs, www.studnel.com, 
www.naslovi.net, различити нишки Интернет сајтови и портали итд.). 

Уредник Научно-образовног програма: Горан Станковић 

 

 

Ликовни програм 

 

              30. јануар - изложба скулптура ,,The final frontier'' Миланке Пешић    

             Гипс, полиестер, метал, дрво, материјали су у којима ова млада уметница образује своју 
визију света блиске будућности. Уметникова амбиција да додирне тајанственост посторганизма, 
свакако даје изузетну енергију без обзира на дехуманизацију људских фигура којима су витални 
органи замењени програмираним сатним механизмима. 

             5. април - изложба цртежа Мехмеда Слезовића  

             Цртеж на коме је сликар докторирао, на поставци полиптиха великих формата, креће се од 
реалне авантуре искуства и предања о балканској судбини до савремених последица у Србији 21. 
века. Радови су изведени у техници оловка и дрвене бојице  

            4. мај - изложба фотографија Владимира Јаковљевића Кондакова  

             Поставку изложбе под називом ,,Природа руског севера'' овог у свету познатог фотографа, 
чине велики принтеви фотографија Сибира и његовог живог света. Изложба је реализована у 
сарадњи са ,,Друштвом српско-руског пријатељства'' у Нишу. 

            16. мај - изложба цртежа Новака Новаковића  

Цртежи у боји, у техници лавирани туш, својеврсна су распевана експресија 
мултиплицираних имагинарних ликова. Нису случајни називи његових цртежа: Пољубац змаја, 
Ноћ одласка, Рађање зоре... у грађењу психолошких профила. 

            18. јун - изложба дипломаца Универзитета у Новом Пазару  

              Радови са одсека Дизајн ентеријера и модни дизајн представљени су великим принтовима 
на папиру, скицама модних креација и модном ревијом. 

            26. јун - концептуална изложба ,,Одело чини човека'' Снежане Скоко 

              Низ изложби ове уметнице сведочи о једном те истом проблему који је заокупља, а то је 
репрезентативност свакодневног које нам непрестано шаље неке скривене кодове. Поставку 



изложбе чине ручно изливени папири као интерпретација одређених особина одевних предмета, 
ручно прављени папир и лични предмети. 

            3. август - изложба цртежа Милоша Милидрага ,,Беле сенке'' 

             Цртежи у боји, које први пут јавно показује, могу се праволинијски схватити као збирка 
његових сновиђења, као визуелна разгледница кроз његов оносвет, појмовање које је само њему 
до краја присно и прихватљиво. Уметник је стално настањен у Канади и има статус самосталног 
уметника. 

            4. септембар - изложба слика ,,Огледања'', Мие Луковац 

             Ова изложба део је њеног вишегодишњег пројекта Motus animi - у којем истражује ,,покрет 
тела и покрет живота''. Више десетина радова, сликаних акриликом на платну, уједначеног 
формата ,,неопходно да би нагласило идеју, концепт'' - уметница слаже у фризове - хоризонталне и 
кружне. Ова млада уметница завршава докторске студије на Универзитету уметности у Београду. 

            5. октобар - изложба мозаика ,,Трагом камена''   

             Аутор изложбе је Љиљана Суботић, која је за ову поставку ,,Путевима римских 
императора'' изабрала седморо уметника из Србије, репрезентативних мозаичара. Тематски је 
обухваћен свет митологије, хришћанске иконографије, симболошки знаци, свет фауне, представа 
пејзажа, илустрација и персонификација одређених појмова. 

           2. новембар - 10 година Универзитета уметности у Новом Пазару 

            Ретроспективна изложба на којој партиципирају еминентни уметници који држе наставу на 
Департману уметности у Нишу. Изложена су дела у техници уље и акрилик на платну, принтеви 
реализованих костима и дизајна ентеријера, колаж и комбинована техника. 

           17. децембар - изложба ,,Фото-ликовна колонија у Сокобањи“  

           Организатори изложбе су организација за туризам, културу и спорт Сокобања и Медијски 
истраживачки центар из Ниша у сарадњи са Нишким културним центром. Изложено је 40 колор 
фотографија, штампаних на пени, и два видео рада фоторепортера из Србије и окружења. 

 

Све изложбе у 2012. години је током 2012. године, за време трајање изложби, погледало у просеку 
око 300 посетилаца. 

Посебан програм: 23. август – ФИЛМСКИ СУСРЕТИ (Павиљон у тврђави): Изложба 
фотографија Јована Шурдиловића.  
 

Уредница ликовног програма: Мирослава Томановић 

 



Музички програм 
 

24. 2. 2012 – Радомир Стојановић – клавир, оркестар “Imperio”, диригент – Зоран 
Станисављевић 
 
Концерт пијанисте Радомира Стојановића одржан је у Сали Нишког симфонијског оркестра са 
почетком у 20х. Радомир Стојановић је наступио уз пратњу оркестра “Imperio” са диригентом 
Зораном Станисављевићем. Многобројни посетиоци овог концерта су били у прилици да уживају 
у концерту за клавир и оркестар у а – mollu, норвешког композитора Едварда Грига, Увертире за 
оперу „Оберон“, Карла Марије фон Вебера и Класичне симфоније бр.1, Сергеја Прокофјева.  

 

27. 3. 2012. -  Гудачки квартет “F” – Љиљана Китић – виолина, Љубица Симоновић – 
виолина, Владан Вељковић – виола, Наташа Палић – виолончело. 

Овај концерт одржан је у холу градске куће у 20 сати. Гост концерта је био Витомир Митић – 
кларинет. На концерту су се изводила дела Милоша Симића – “Sevdah tango”, W.A.Mozarta – 
Clarinet quintet K.581 и А.Глазунова – Novelettes op. 15. Публика која је присуствовала у великом 
броју, уживала је у извођењу композиција реномираних нишких музичара. 

 

27. 4. 2012. – Скопски дувачки квинтет: Ванчо Ариевски – флаута, Васил Атанасов – обоа, 
Ристе Гјоревски – кларинет, Марјан Милошевски – фагот, Александар Гошев – хорна. 

Концерт је одржан у холу градске куће у 20 сати. Изводила су се дела: J.Haydn – Divertimento B-
dur, F.Farkas – Antiche danze Ungheresi, G.Bizet: “Carmen” – Suitte por quintette a vent, G.Gershvin: 
Suita – Porgy & Bes for Wind quintet, Lj. Branđolica: Tri piesi на фолклорна тема, Г.Смокварски – 
Тешкото, фрагмент из балета “Македонска повест”. Многобројна публика је уживала док је 
Скопски дувачки квинтет са великим ентузијазмом и енергијом коју производе само врхунски 
музичари, изводио дела познатих композитора. 

 

16. 5. 2012. – Квартет “Камерна банда”: Љубица Гашпаровић – воцал, Александра Лечић – 
флаута, Љиљана Ранковић – виолина, Сања Вукосављевић Миленић – клавир. Извођењем музике 
српских композитора, овај музички ансамбл из Крагујевца одушевио публику у пуној  сали 
Факултета уметности у 20 сати. Изводиле су се композиције Константина Бабића – Tango – Boogie 
– Bell, Зорана Христића – Пашона, Сунце јарко, Прошетао Најџел Балканом, Хомоље, Светислава 
Божића – Пролеће, Стевана Дивјаковића – Косовска елегија, Стравински/Јанићијевића – Танго, 
Штаткић/Христића – Оро. 

 

19. 9. 2012. – Bester Quartet (Пољска): Jaroslaw Bester – хармоника, Jaroslaw Tyrala – 
виолина, Oleg Dyyak – хармоника, кларинет, перкусије, Mikolaj Pospieszialski, контрабас. У 



сарадњи са Амбасадом Републике Пољске у Србији, пред многобројном публиком у сали 
Факултета уметности у 20 сати, представио се Bester Quartet. Овај квартет је познат по свом 
виртуозном и уметнички храбром репертоару, а један је од најграђиванијих и најцењенијих у 
свету ансамбала који негују музику New Jewish Renaissance. Публика је могла чути звуке класике, 
авангарде, етно džeza i orijentalne muzike, a sve u sklopu njihovog novog albuma “Metamorphoses”. 

 

26. 10. 2012. – NIMUS, Laura Noćeiro – клавир (Италија), Kristof Бијернацки – баритон 
(САД). У пуној сали Нишког симфонијског оркестра у 20 сати, публици су се представили 
талентовани музичари из Италије и САД-а. На репертоару су се нашле композиције познатих 
композитора за глас и клавир: Р.Шуман – Песникова љубав, К.Дебиси – Два прелида, Изабране 
песме, Ф.Лист – Три Петраркина соната, К.Дебиси – Два прелуде, Ф.Пуланк – Четири шансоне. 

 

29. 10. 2012. – NIMUS, Трио Покрет: Мадлен Стокић – Васиљевић – виолина, Маја Михић – 
клавир, Милош Николић – кларинет. Многобројној публици у сали Нишког симфонијског 
оркестра у 20 сати, представио се Трио Покрет, који је посвећен извођењу музике искључиво 
наших композитора. На програму овог триа су се нашле композиције савремених српских 
композитора као сто су: Милана Стојадиновић – Милић, Слободан Атанацковић, Светлана Савић, 
Југослава Бошњак, Иван Бркљачић. 

 

31. 10. 2012. – NIMUS, Соyонг Ли – флаута, Хјо-рин Јун – клавир, Ју Бен Ким – флаута. 
Сала Нишког симфонијског оркестра у 20 сати. Млади уметници из Јужне Кореје који са великим 
успехом гостују по најпрестижнијим концертним дворанама у свету, представили су се нишкој 
публици извођењем композиција најпознатијих светских композитора: Ј.С.Бах – Партита за 
флауту BWV 97, c-moll; В.А.Моцарт – Соната KV 14, C-dur; Ж.Л.Тулоу – Варијације на Шопенову 
тему; Ј.С.Бах – Трио сонате за две флауте и цонтинуо BWV 1039, G-dur; Ф.Доплер – Мађарски 
дует; Ђ.Брићалди – Венецијански карневал. 

 

4. 11. 2012. – NIMUS, Академски хор СКЦ-а, Сузана Костић – диригент, Јелена Јовановић – 
сопран, Јована Миладиновић – алт, Саша Арсенков – тенор, Светозар Вујић – бас. Пијанисти: 
Драгана Ђорђевић, Јелена Д. Алексић, Бисера Вељковић, Милица Мицић. Перкусионисти: Борис 
Буњац, Иван Марјановић, Срђан Палачковић, Александар Радуловић. У препуној Сали Нишког 
симфонијског оркестра у 20 сати, поводом четрдесет година постојања Академског хора 
Студентског културног центра, публика је имала прилике да чује сјајно извођење композиције  
Игора Стравинског – Свадба, Руске кореографске слике са певањем и музиком.  

 

5. 11. 2012. – NIMUS, Камерни оркестар “Concertante” Факултета уметности у Нишу. 
Солиста: Margerita Marselja - виолина (Шпанија), мр. Милена Ињац - диригент. Сала Нишког 
симфонијског оркестра у 20 сати. Камерни оркестар “Concertante” постоји 10 година, а публици се 



представио заједно са познатом шпанском виолинисткињом М.Марсељом, свирајући композиције 
домаћих и страних аутора: Драган Томић - Константинова фуга; Светислав Божић – Сумрак на 
стазама деспота; Claudia Montero – Концерт за виолину и оркестар у три става – светска премијера; 
Carlos Gardel – Por una cabeza – Tango; Eduardo Toldra – Vistas al mar. 

 

6. 11. 2012. – NIMUS, Гудачки квартет “Ludvig” – Француска. Жан – Филип Одоли – 
виолина, Еленид Овен - виолина, Падриг Форе - виола, Ан Копери – виолончело. Право је 
уживање било слушати извођење композиција Гудачког квартета “Ludvig”, који већ 17 година 
постоји. Овај  квартет којег сачињавају врхунски музичари из Француске, дуги низ година гостује 
по концертним дворанама широм света. У пуној сали Нишког симфонијског оркестра у 20 сати, 
одушевљена публика је имала прилике чути бравурозно извођење композиција: Ивана Јевтића – 
Гудачки квартет бр.4, c – moll; Дмитрија Шостаковича – Гудачки квартет бр 8, op. 110, c-moll; 
Франца Шуберта – Гудачки квартет Смрт и девојка бр.14, d-moll. 

 

14. 11. 2012. – NIMUS, Милош Михајловић – клавир, Сала Нишког симфонијског оркестра 
у 20 сати. 

Млади пијаниста добитник много признања и награда како на домаћој, тако и на светској сцени, 
одушевио је многобројну публику у сали Нишког симфонијског оркестра, изводећи дела 
В.А.Моцарта – Фантазија, d – moll; Јозефа Хајдна – Соната, H.VI/52, Es – dur; Фредерика Шопена 
– Andante Spianato и Grande Polonaise Brillande, op. 22, Es – dur; Модеста Мусоргског – Слике са 
изложбе. 

 

11. 12. 2012. – Владимир Аћимовић – клавир, Камерни гудачки оркестар - “Amoroso”, мр. 
Милена Ињац – диригент, Сала Нишког симфонијског оркестра у 20 сати. 

После гостовања по концертним дворана у Србији и освајањима првих места на међународним 
такмичењима, многобројна публика је могла да чује извођење концерта  великог бисера нишке 
музичке сцене, Владимира Аћимовића, за којег се, иако има само 10 година, већ може рећи да ће 
имати сјајну будућност и каријеру. Уз пратњу врхунског оркестра “Amoroso”, којег чине 
професионални музичари из Ниша и Лесковца, публика је у сали Нишког симфонијског оркестра, 
овацијама поздравила младог Владимира, а након тога и извођење самог оркестра, који је веома 
изражајно под диригентском палицом мр. Милене Ињац, одсвирао композиције познатих 
композитора. На програму су били: В. А. Моцарт – Divertimento D – dur za gudače;  Ј. Хајдн – 
Концерт за клавир и камерни оркестар D – dur; Елгар – Серенада за гудаче; Евангелатос – 
Византијска мелодија за гудаче; Шостакович – Адађо и Алегрето из балета “Златно доба”. 

Све концерте у 2012. години је пратило у просеку 150 посетилаца., 

Уредник Музичког програма: Светозар Везенковић 

 



 

Позоришни програм 

 

Трибина: Плес као уметност, култура и спорт и као начин живота младих 

22. марта од 19 сати, Клуб НКЦ, присутно око 50 посетилаца. 

На трибини се говорило о плесу као начину изражавања, његовом значајном утицају на младу 
популацију, и невербалном театру у коме је плес језик којим се комуницира са публиком и 
преноси порука. 

Учесници: др Славољуб Узуновић – доцент на предмету Плес Факултета спорта и физичког 
васпитања. 
Ивана Педовић – асистент сарадник на Филозофском факултету, група за психологију Тасхин 
Муир – кореограф и тренер на Академији за плес у Лондону, Славица Огњановић – директор 
плесног клуба Свинг, Ђорђе Михаловић – кореограф и тренер плесног клуба Свинг. 

 

Глумачко вече Љиљане Благојевић 

15. мај, Позориште лутака, 20 сати, присутно око 150 посетилаца. 

Вече са глумицом Љиљаном Благојевић, првакињом драме националног театра, одржано је у 
скоро пуној сали Позоришта лутака. 

Љиљана Благојевић добитница је награде "Жанка Стокић" за 2012. годину, а у свом образложењу 
поводом додељивања награде, жири је навео да је она "у пуној мери обележила позоришни и 
филмски живот Србије својом стваралачком зрелошћу и богатством глумачког израза". 

Љиљана Благојевић се нишкој публици представила одломцима из својох најбољих улога. 

 

Мултимедијални програм „Урбана легенда Џој, тридесет година касније“  

(отварање изложбе фотографија, пројекција документарног филма, трибина и џем-сешн) 

22. маја од 19 сати, хол и мала сала НКЦ-а, присутно преко 500 посетилаца. 

Учесници: Јован Мандић, Богдан Ђуровић, Весна Перовић, Бане  Миљковић, Душан Митић - Цар, 
Пан бенд. 

Сарадња са редакцијама Образовног и Филмског програма. 



  

  

Уредница Позоришног програма: Љиљана Милановић 

 

 

Трибински програм 

У оквиру трибинског програма у 2012. години реализовани су следећи програми: 

 

29. 3. 2012. 

Представљање књиге у издању Филозофског факултета у Нишу ,,О деци и родитељима“, аутора 
Ксеније Кондић и Снежане Видановић. 

О књизи су говорили: Нинослав Крстић, психолог, Весна Анђелковић, рецензент, психолог, 
Ксенија Кондић, Снежана Видановић, аутори књиге. 

Ово је била тема за наше време и за врсне познаваоце психологије детињства и родитељства. Зато 
је одзив публике био веома задовољавајући, као и њихово учешће у разговору са учесницима. 
Присутно је било око 50 посетилаца. 

 



10. 4. 2012. 

Представљање зборника у издању Филозофског факултета у Нишу ,,Љубав, секс, млади“, социо-
културни и емоционални чиниоци ризичног понашања омладине. 

Учесници: Татјана Стефановић, прирећивач, Миодраг Миленовић, сарадник, Снежана Видановић, 
психолог, Весна Анђелковић, сарадник, Бојана Димитријевић, сарадник на Зборнику. 

Представљање зборника ,,Љубав, секс, млади“ побудило је веома велико интересовање, пре свега 
младих, што је разумљиво када се ради о оваквој тематици. Веома жива расправа на ову тему 
трајала је врло дуго. Било је присутно око 80 посетилаца. 

19. 4. 2012. 

Представљање књиге Бојана Јовановића ,,Играње с ништавилом“. 

Учесници: Петар Арбутина, уредник, Предраг Шарчевић, антрополог, Миодраг Новаковић, Бојан 
Јовановић, аутор књиге. 

Представљање ове књиге, у којој се преиспитују поједини аспекти традиционалне и савремене 
културе, био је догађај који се памти, пре свега захваљујући учесницима који су говорили о књизи 
и тако је на изузетан начин дочарали публици, а такође и сам аутор својим казивањем. Посећеност 
је била одлична као и медијска пропраћеност. Било је присутно око 60 посетилаца. 

27. 4. 2012. 

Први Балкански фестивал хумора и сатире под називом 

,,ЈУЖЊАЧКА УТЕХА“. 

Овај међународни скуп сатиричара и хумориста по први пут је одржан у нашем граду, у 
организацији Нишког културног центра и Секције Удружења књжевника Србије. Покровитељи: 
Министарство културе, Град Ниш и ЈКП ,,Обједињена наплата“ у Нишу. 

На овом скупу, који је имао међународни карактер, учешће су узели сатиричари и хумористи из 
Бугарске, Македоније, Црне Горе и наше земље. 

Фестивал је био веома добро пропраћен, не само од стране градских медија, већ и у ,,Политици“, 
,,Блицу“, ,,Пресу“, на Првом програму Радио Београда. Целом програму је присуствовало преко 
100 посетилаца. 

17. 5. 2012. 

Предавање Милована - Миће Јовановића: МИСТЕРИЈЕ РТЊА 

Предавање Милована - Миће Јовановића, која год тема била у питању, изазива велико 
интересовање грађана. Тако је, наравно, било и овог пута, па је сала НКЦ-а била пуна публике која 
је дуго остала да саслуша предавача, постави му питања и учествује у живој и занимљивој 
расправи. Присутно је било око 70 посетилаца. 



27. 9. 2012. 

Предавање Станка Благојевића, филозофа:  

СЕКУЛАРИЗАЦИЈА И РЕПОЛИТИЗАЦИЈА РЕЛИГИЈЕ 

На тему ,,Секуларизација и реполитизација религије“, врхунско предавање је имао Станко 
Благојевић, филозоф из Београда, један од учесника Филозофске школе у Зајечару. 

Веома жива расправа после предавања била је једнако занимљива као и само излагање. Присутно 
је било око 30 посетилаца. 

18. 10. 2012. 

Представљање књиге Ивана Миленковића, филозофа, главног уредника Трећег програма Радио 
Београда: 

„Филозофски фрагменти“ 

Учесници: Никола Дедић, историчар уметности, Растислав Динић, филозоф, Бојан Благојевић, 
филозоф, Иван Миленковић, аутор књиге. 

Ауторово огледање са најпроминентнијим мислиоцима савремене светске и домаће филозофске 
сцене, тема је ове књиге Ивана Миленковића. Сјајни млади филозофи из Ниша, Растислав Динић и 
Бојан Благојевић, као и Никола Дедић, историчар уметности, учинили су да овај догађај буде још 
занимљивији.Ако томе још додамо изванредно излагање аутора Ивана Миленковића, задовољство 
посетилаца ове вечери је било потпуно. Програм је пропратила Нишка телевизија а најавиле су га 
и Народне новине. Присутно око 30 посетилаца. 

7. 11. 2012. 

Предавање Ранка Ласице и Мирјане Петровић: 

ПЕРМАКУЛТУРА - здрав начин производње хране 

Значајно интересовање и посећеност публике, која је својим присуством и учешћем у разговору 
показала да јој ова проблематика није страна и да је за њу и те како заинтересована.Уз зналачко 
излагање предавача и занимљив видео-филм који је појашњавао тему трибине, присутни су могли 
да сазнају много тога занимљивог и до сада непознатог што могу да употребе у практичном 
животу. Програм је пропратила Нишка телевизија, а најавиле га „Народне новине“. Присутно око 
70 посетилаца. 

 

Уредница Трибинског програма: Зорица Јовић 

 

 



ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

Главни уредник Посебних програма: Драган Стојадиновић 

 

            ЈАНУАР 

Од 27. 12. 2011. до 22. 1. 2012. / Галерија НКЦ-а 

Изложба икона Ане Ганић, дипломираног иконописца 

 23 / Галерија НКЦ-а 

Изложба радова пацијената Психијатријске болнице Топоница 

 

ФЕБРУАР 

14 / Галерија НКЦ-а 

Изложба академског сликара Ђорђа Милошевића 

 

МАРТ 

15 / Галерија НКЦ-а 

Изложба цртежа Мирјане Мариншек Николић, ликовне уметнице из Београда 

27 / Галерија НКЦ-а 

Изложба цртежа и других ликовних радова „Плава линија“ сликара Драгана Момчиловића 
поводом „Дана Бранка Миљковића“ 

30  / Мала сала НКЦ-а 

Градска смотра рецитатора  

Март-август  

Школа традиционалног певања Снежане Спасић и групе „Naissa“ за чланове градских фолклорних 
ансамбала. 

 

АПРИЛ 

18 / Галерија НКЦ-а 

Изложба слика у техници уља Павла Насковића 



18 / Мала сала НКЦ-а 

Окружна смотра рецитатора 

 

МАЈ 

 10 / село Миљковац 

  6. Фестивал поезије младих „Песнички Миљковац“ 

   22–26 / Сићево, Уметничка колонија  

  6. Колонија уметничке фотографије Сићево 

   26 / Сићево, Уметничка колонија 

11. Дани жалфије 

11. Фестивал дечијих фолклорних ансамбала „Вилин град“ 

Гостовање КУД „Алекса“ у Драгоману 

Гостовање КУД „Младост“ на фолклорном фестивалу на Ртњу 

           

            ЈУН 

1 / Мала сала НКЦ-а 

Дани Светог Цара Константина и царице Јелене (организација пратећег програма 
градске манифестације) 

1 / Галерија НКЦ-а 

Изложба чланова уметничког удружења ЛУНА 

5–10 / Сићево 

Дечија уметничка колонија ГРАЧАНИЦА 

Гостовање фолклорне групе „Хум“ у Тршићу 

 

            ЈУЛ  

23. Интернационалне хорске свечаности (организација градске манифестације) 

10 / Галерија НКЦ-а 



Топлички ствараоци свом завичају, групна изложба 17 аутора 

 14 / Манастир Четереж 

Гостовање филколорног ансамбла „Медијана“ 

 14-15 / Аранђеловац 

Гостовање КУД „Алекса“ на фестивалу фолклорног стваралаштва 

19 / Галерија НКЦ-а 

Изложба чланова уметничког удружења ЛУНА 

 

            АВГУСТ 

2-3 / Босилеград 

Гостовање КУД „Алекса“ на фолклорном фестивалу 

4-11 / Кочане, Мекедонија 

Госатовање КУД „Ковиље“ из Вукманова на фолклорном фестивалу 

17 / Галерија НКЦ-а 

Изложба скулптура Милојка Максимовића Макса 

 

           СЕПТЕМБАР 

22. Књижевна колонија Сићево (организација градске манифестације)  

17 / Галерија НКЦ-а 

Изложба дипломаца ЕКОМАНА 

24 / Галерија НКЦ-а 

Изложба слика Љиљане Костадиновић 

 

            ОКТОБАР 

14 / Топола 

Учешће КУД „АЛЕКСА“ на завршном сабору фолклорних ансамбала у Тополи 



18 / Галерија НКЦ-а 

Годишња изложба удружења ликовних уметника аматера „ЛУНА“ 

 

            НОВЕМБАР 

16 / Галерија НКЦ-а  

Самостална изложба слика Немање Бошњака 

22-28 / Хала „Чаир“ 

Традиционални, 49-и НИШКИ САЈАМ КЊИГА И ГРАФИКЕ 

28 / Сала Симфонијског оркетсра 

Концерт градског народног оркестра „Алекса“ 

 

            ДЕЦЕМБАР 

4 / Галерија НКЦ-а  

Самостална изложба слика Ивана Накића 

7 / Мала сала НКЦ-а  

Промоција књиге „Србија и Арбанаси“ Јована Деретића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕДАКЦИЈА ИЗДАВАШТВА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ ИЗДАВАЧКОМ ПЛАНУ  

ГЛАВНОГ УРЕДНИКА ВЕРИЦЕ НОВАКОВ 

Књиге:  

1. Радивоје Петковић, Монографија ОД КМЕТА ДО ГРАДОНАЧЕЛНИКА    

(Награда Светосавског сајма књига у Нишу аутору, за афирмацију и неговање традиције и 
баштине Ниша). 

2. Емил Петров, ГЛИНА , ПРАШИНА И МАЛО СЕЋАЊА 

3. Љиљана Јовановић, ВИЛИНА РЕКА (промоција у Нишу  28. јуна 2012, и у Лесковцу у 
августу) 

4. Катарина Станковић, ДИРИГЕНТ ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ ИЗДАВАЧКОМ ПЛАНУ  

РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА УНУС МУНДУС  

У 2012. години потпуно је остварен план Редакције часописа Унус Мундус. 

У другом полугођу (31. мај – 31. децембар) објављен је Унус Мундус бр. 43. 

Часопис је промовисан у децембру на Сајму књига у Нишу. 

                                                                                            

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ ИЗДАВАЧКОМ ПЛАНУ  

 УРЕДНИКА БЕЛЕТРИСТИКЕ ЗОРАНА ЋИРИЋА 

Књиге:  

1. Горан Живковић, СПАЛИПАЧИТАЈ  - Бранкова награда за 2012 годину (промовисана 27. августа 
у Новом Саду)  

2. Константин Келеш, ПРИРОДНИ ЗАКОНИ СИМЕ КРОЈАЧА 

3. Вуду Попај, НИЈЕ ТИ ФАЗОН (промоција у сали Нишког културног центра) 

4. Марјан Тодоровић Макса, ПОЗОРИШТАНЦЕ 

5. Биљана Обрадовић, МАЛИ ПОРЕМЕЋАЈИ (промоција у сали Нишког културног центра,  јун 
2012) 



6. Иван Цветановић, IN FIERI, огледи о стилу 

7. Приредио: Слободан Крстић, МАРЕ, У ЛАБОРАТОРИЈИ ЖИВОТА И РЕЖИЈЕ (Награде на 
Светосавском сајму књига: за најбоље обликовану графичку књигу, за најбоље штампану књигу; 
аутору награда за афирмацију  и неговање традиције и баштине Ниша) 

8. Мила Ђорђевић, СУДБИНЕ (промоција у сали Нишког културног центра, 31. октобра 2012). 

9. Књига песама Момчила Радића, ВРАТА  која је изашла 21. маја 2012. промовисана у јуну 2012. 

Све књиге су промовисане у децембру на Сајму књига у Нишу. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ ИЗДАВАЧКОМ ПЛАНУ  

 УРЕДНИКА ФИЛМСКЕ ЛИТЕРАТУРЕ СРЂАНА САВИЋА 

 

1. Књига есеја Руја Ногеира, „Мелвил о Мелвилу“, превод са енглеског, библиотека 
„Киноград“ 

2. Часопис ФИЛАЖ, број.6 

3. Суиздаваштву у издањима „YU FILM DANAS“-а: Никола Стојановић („Целулоидни 
свемир“), Бора Ћосић („Видљиви и невидљиви човек“), Душан Стојановић („Магија 
филма“), Срђан Стојановић („Тон, камера, акција“), Северин Франић („На крају првог, 
можда нови почетак“) 

                                                                               

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ ИЗДАВАЧКОМ ПЛАНУ  

 УРЕДНИКА ЧАСОПИСА „ГРАДИНА“  ЗОРАНА ПЕШИЋА СИГМЕ 

ЧАСОПИС „ГРАДИНА“ 

Уредништво часописа Градина је приредило три обимна двоброја: 46-47, 48-49 и 50-51 
(укупно 1150 стр., око тридесет колор страна). Објављени су радови преко сто педесет аутора из 
Србије и света, слике око двадесет ликовних уметника и фотографа. Приређени су тематски 
блокови Изазов воде, најлепше песме о води македонских песника у оквиру дугогодишњег 
Градининог пројекта (раније су објављени темати најлепше песме о води српских и шпанских 
песника), књижевни портрети добитника књижевних награда Стеван Сремац и Бранко Миљковић 
(Вулета Журића, Воје Чолановића и Енеса Халиловића), представљени су друштвени и културни 
покрети Венус пројекат, Покрет у духу времена и 100.000 песника за промене. Такође је приређен 
темат о мултикултуралности као део округлог стола који је одржан на Књижевној колонији 
Сићево, стрип-портрет Владимира Крстића Лација, темат нове бугарске приче, блок песама 
немачког експресионизма. Сем редовне књижевне продукције српских аутора, часопис је 
приредио и преводе с енглеског, македонског, арапског, пољског, бугарског, немачког, руског и 



румунског језика. Уредништво је задржало основну концепцију часописа да објављује прилоге у 
три концентрична круга: аутора из Ниша и југа Србије, значајних аутора из Србије и аутора наших 
суседа, односно из света. Сем признатим и награђиваним ауторима, Градина је пружила прилику 
већем броју младих да објаве свој прилог, а неки међу њима и први пут.  

Двоброј 46-47 је штампан и више пута промовисан, двоброј 48-49 је у штампи, а 50-51 је 
преломљен и у фази лекторисања. 

Ове године је Уредништво имало већих проблема са техничком припремом и материјалном 
подршком од стране Града Ниша због финансијске кризе. То се одразило на темпо објављивања 
часописа. 

У прилогу достављамо комплетне садржаје часописа и прес-материјал. Часопис је, између 
осталог, промовисан и на Сајму књига у Нишу и на Сајму књига у Солуну, као и на Књижевној 
колонији у Македонији. Прилози о Градини објављени су у Народним новинама, Данасу, 
Вечерњим новостима, бугарском Веснику, универзитетском часопису Philologia mediana, као и 
већи број прилога на телевизији и радију.  

Посебан успех у овој години постигнут је у сарадњи са Универзитетском библиотеком 
Никола Тесла из Ниша: дигитализована је Нова серија Градине и доступна је у електронској форми 
на сајту:    

http://www.ubnt.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=95 

Преко четрдесет бројева може се комплетно преузети на тој Интернет страници. 

Посебну пажњу Уредништво часописа обраћа на редовну комуникацију са ауторима, а 
нарочито с младим ауторима. 

Часопис се дистрибуира библиотекама, ауторима, размењује с другим часописима, шаље 
нашим значајним критичарима, писцима и институцијама културе. Један мањи број се продаје по 
књижарама.      

 

БИБЛИОТЕКЕ ЧАСОПИСА „ГРАДИНА“ 

Припремљене и штампане књиге: 

 

Библиотека СТАРА ДОБРА КЊИГА, књига 2 

Вистан Хју Одн ИСПОД СИРИЈУСА (ISBN 978-86-6101-074-3) - изабране песме –  
 
избор и превод Срба Митровић и Зоран М. Бундало, фотографије: Душан Митић Цар 

ћирилица, формат 135х215 мм, клапне, броширано,150 страна, тираж 300 

 

http://www.ubnt.ni.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=95


Библиотека БАЛКАНСКИ КРУГОВИ, књига 3 

Марија Лаина ЧЕТИРИ ЈЕДНОСТАВНА КОМАДА (ISBN  978-86-6101-075-0)                                      

(Кловн, Један напрасни пољубац, Кад нема вука, Један, два три...) - изабране драме - превод с 
грчког Момчило Радић 

ћирилица, формат 120х175 мм, клапне, броширано,174 страна, тираж  300 

Ова књига је добила подршку грчког Министарства културе и грчког Националног центра за књигу.  

 

Библиотека СУНОВРАТ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ, књига 1 

Егон Паули ЕПИКРИЗА СТУДЕНСА (ISBN 978-86-6101-066-8) 

превод с пољског Петар Генц, поговор Марко Аврамеску и Александар Павлин 

ћирилица, Формат 130х200 мм, броширано,124 страна, тираж 300 

 

Библиотека РАМОНДА СЕРБИКА, књига 1 

Тодор Чаловски ОВДЕ СВЕ МОРА ДА ЛИЧИ НА МЕНЕ (ISBN 978-86-6101-076-7)                                 

- изабране песме - превод с македонског Душко Новаковић 

ћирилица, формат 130 х 200, тврди повез, 140 страна, тираж 300 

 

Припремљена књига, у штампи: 

Библиотека ГРАДИНАРНИК, књига 4 

НОЋ КОЈА СЕ ПРИКРАДА (ISBN 978-86-6101069-9) 

- антологија прича америчких индијанаца - приредио и превео Иван Цветановић 

латиница, формат 150х240 мм, клапне, броширано,156 страна, тираж 300.  

У припреми за штампу: 

Библиотека ГРАДИНАРНИК, књига 5 

ОД ЧЕЖЊЕ ДО ЕРОСА (ISBN 978-86-6101-073-6)- антологија савремене македонске љубавне 
поезије - приредили Весна Мојсова-Чепишевска и Иван Антоновски 

превод и препев Данијела Костадиновић, ћирилица, формат 150х240 мм, клапне, броширано, 300 
страна, тираж 300  



ПОСЕБНА ИЗДАЊА 
 
 
1. Јордан Станковић, ВОДЕ, монографија 
 
2. Јефимија Коцић, ВЕЗЕ, песме победника конкурса "Песнички Миљковац" 
 
3. КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА "СИЋЕВО 2012", алманах Књижевне колоније Сићево 2012, 
приредио Горан Станковић 
 
4. НИШ И ВИЗАНТИЈА 10, зборник радова, приредио Миша Ракоција 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ   

 НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2012 ГОДИНУ 
 
  
У 2012.години Установа Нишки културни центар је остварила 

укупне приходе у износу од 83.008.871 динара и то: из Буџета града износ 
од 70.854.480 динара, из Буџета републике 2.500.000 динара и сопствени 
приходи и примања у износу од 9.654.391 динара.Структура трошкова је 
следећа: 

 
ПРИХОДИ 
 

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 70.854.480
2. ПРИХОДИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 2.500.000
3. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 9.654.391
 ПРИХОДИ ОД УСЛУГА –СПОНЗОРСТВА ФС 1.465.784 

 ПРИХОДИ ОД КАРАТА ЗАПРОГРАМЕ-КОНЦЕРТИ,ПРЕДСТАВЕ,ФС И САЈАМ. 3.106.857 

 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ШТАНДОВА САЈМА КЊИГА И ДР. 2.220.411 

 ПРИХОДИ ОД ПЛАСМАНА КЊИГА И ЧАСОПИСА 267.136 

 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА 424.908 

 ОСТАЛИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ,-пројекти,од радника за телефоне,од камате... 1.942.462 

 Рефундација боловања 226.834
 Укупно: 83.008.871

РАСХОДИ 
 

ПОЗ. КОНТО РАСХОДИ УКУПНО 

93 411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 25.654.647
 100 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 25.654.647

94 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 4.594.448
 100 ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИОНО 2.823.404
 200 ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО 1.578.539
 300 ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ 192.505

95 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 376.670
 100 МАРКИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ 376.670

96 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 281.817
 100 ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ 226.817
 300 ПОМОЋ И ОТПРЕМНИНЕ 10.000
 400 ПОМОЋ ЗБОГ УНИШТЕЊА ИМОВИНЕ 45.000

98 416000 НАКНАДЕ, БОНУСИ  И  ОСТАЛИ  ПОСЛОВНИ  РАСХОДИ 660.163
 4161 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 660.163

99 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.527.835
 100 ПЛАТНИ ПРОМЕТ 443.557
 200 ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ И ТОПЛАНА 1.892.893
 300 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1.117.463
  -ЈКП НАИСУС-ВОДА 85.594 

  -ЈКП МЕДИАНА-КОМУНАЛИЈЕ и дератизација 218.709 

  -ОБЕЗБЕЋЕЊЕ ОБЈЕКТА НКЦ-А  813.159 

 400 УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 1.393.470



  ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА 406.127 

  ИНТЕРНЕТ 46.828 

  МОБИЛНИ  ТЕЛЕФОНИ,РАДНИКА које сами плаћају 768.315 

  ПТТ ТРОШКОВИ-ПОШТА 172.200 

 500 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА,ВОЗИЛА,ОПРЕМЕ,ЛИЦА 168.008
 600 ЗАКУП ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ-ЗА ПРОГ.И МАНИФЕСТАЦИЈЕ,САЈАМ 1.512.444 

100 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 526.025

 100 ПУТНИ ТРОШ.,ДНЕВН.,СМЕШТАЈ,ПУТ.СОПСТВ.ВОЗИЛО РАДНИКА 361.165 

 900 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА 164.860
101 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 26.632.510

 100 АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ 66.265
 200 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ 120.007 

 300 УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 115.419 

 400 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА 
7.311.960 

 
 
 

 ШТАМПАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА,ГРАДИНЕ,УНУС МУНДУС... 4.088.672 

  ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА,КАТАЛОГА,ПЛАКАТА ЗА ПРОГ.И 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

2.494.211 

  ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ-МЕДИЈИ ЗА ПРОГРАМЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ 729.077 

 500 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ- 
  

1.554.422 
  Уговори о ауторском хонорару за програме и манифест. 1.509.467 

  ИСПЛАТА  УПРАВНОГ ОДБОРА 44.955 

 600 УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ,ИСХРАНА УЧЕСНИКА 
Ц.КОНСТАНТИН,УМЕТН.КОЛОНИЈЕ,К.К.СИЂЕВО,ФИЛМСКИСУСРЕТИ... 1.994.921 

 700 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПРОГРАМЕ 443.042 

 900 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ ЗА ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  И,РЕДОВНЕ 
ПРОГРАМЕ,НАГРАДЕ 15.026.479 

102 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 11.237.702
 200 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-МУЗИЧКИ,ФИЛМСКИ,ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ 237.642 

 900 ОСТ.СПЕЦИЈ.УСЛУГЕ ЗА ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 11.000.060 

103 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 628.164
 100 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА 479.364 

 200 МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ И СЛУЖ.ВОЗИЛА 148.800 

104 426000 МАТЕРИЈАЛ 916.544
 100 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ЦВЕЋЕ 241.186 

 300 СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА, НОВИНЕ 4.250 

 400 ГОРИВО ЗА РЕД:ПРОГРАМ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ 501.114 

 800 МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 114.687 

 900 МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 55.307 

 431000 АМОРТИЗАЦИЈА 94.098 

 481000 ДОТАЦИЈА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА 7.800
 482000 ПОРЕЗИ И ТАКСЕ     105.817 

108 483000 НОВЧАНЕ ИСПЛАТЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 624.480 

109 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.318.580 

 300 АДАПТАЦИЈА ВЕЛИКЕ САЛЕ, 2.906.961 

 400 ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ-НАДЗОР 411.619 

110 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 595.346
 200 АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА 413.626 

 600 ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ 181.720 

  УКУПНИ РАСХОДИ 82.782.646
 



Утрошена средства из буџета града за градске манифестације 
и редовни програм: 
 
Градска слава                                                             2.364.917  
Хорске свечаности            3.554.510 
Филмски сусрети    10.434.380 
Нисомниа                 3.400.000 
Књижевна колонија Сићево         720.314 
Нимус         893.199 
Нова година                 2.000.000 
Редовни програм  8.166.160 
Укупно:-----------------------------------------------------31.533.480 
 
Рекапитулација 
 Приходи Буџет града Сопствени 

приходи 
укупно 

  70.854.480 12.154.391 83.008.871
 
конто Извршени трошкови Буџет града Сопствени 

приходи и 
реп.буџет 

укупно 

411000 Плате и додаци 25.110.609 544.038 25.654.647
412000 Социј.доприноси 4.496.649 97.799 4.594.448

413000 Маркице за превоз 363.600 13.070 376.670
414000 Социјална давања 281.817 281.817
416000 Јубиларне награде 383.845 276.318 660.163
421000 Стални трошкови 4.175.269 2.352.566 6.527.835

422000 Трошкови путовања 72.605 453.420 526.025
423000 Услуге по уговору 20.979.820 5.652.690 26.632.510
424000 Специјализ.услуге 10.789.087 448.615 11.237.702

425000 Текуће поправке и 
одржавање 

285.663 342.501 628.164

426000 Материјал 313.157 603.387 916.544
431000 Амортизација 94.098 94.098

481000 Дотације непроф.орг. 7.800 7.800
482000 Порези и таксе 105.817 105.817
483000 Новчане казне по 

решењу судова 
565.596 58.884 624.480

511000 Зграде и грађ.објекти 3.318.580  3.318.580
512000 Машине и опрема 595.346 595.346

 Укупно: 70.854.480 11.928.166 82.782.646
 
 
УКУПНИ  ПРИХОДИ                                              83.008.871 
УКУПНИ  РАСХОДИ                                               82.782.646 
                                                      -------------------------------------------- 
                      Суфицит:                           226.225 
 
 
 
 



 
 
Образложење: 
 
 Из БУЏЕТА ГРАДА финансиране су плате -25.110.609,социјални доприноси -
4.496.649,маркице за превоз -363.600,јубиларне награде- 383.845,стални трошкови: 
платни промет,енергетске услуге и топлана, обезбеђење објекта,комуналне 
услуге,услуге комуникација ,осигурање и закуп за програме у укупном износу од 
4.175.269 динара. Такође из буџета Града  Ниша финансиране су највећим делом 
трошкови Градских манифестација: Градска слава Цар константин и Царица 
Јелена,Филмски сусрети, Интернационалне хорске свечаности,Нисомнија,Нимус, 
редовни програми као и дочек Нове године 2013.све у укупном износу од 31.533.480 
динара кроз услуге по уговору и специјализоване услуге. 
 
Из буџета Града Ниша финансиране су и текуће поправке и одржавање у износу од 
285.663 ,материјални трошкови -313.157 и новчане казне по решењу судова у износу 
од 565.596 .због неблаговремене исплате обавеза. 
По програму капиталног улагања у нефинансијску имовину уложена су средства  
за реновирање и адаптацију велике сале као и за пројектно планирање у укупном 
износу од  3.318.580 динара. 
 
Средстава из РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА у износу од 2.500.000 динара уложена су у 
финансирање пројеката  за, Филмске сусрете- 1.000.000, Награду Стеван Сремац-
300.000, часопис Градина-700.000, ,Награда Бранко Миљковић.-300.000,и часопис 
Филаж-200.000. 
  
Из СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА финансиран је део личних примања радника, 
јубиларне награде ,социјална давања за боловање и помоћ, део сталних трошкова  и 
трошкова путовања  ,услуга по уговору везаних за градске манифестације и накнаде 
члановима управног одбора. 
Сопствена средства су остварена и утрошена по Пројектима „ Од кмета до 
градоначелника“у износу од 383.400 за књигу и Пројекат Књижара НКЦ-а, опрема за 
књижару у износу од 382.758 динара. 
 
Због недостатка средстава у буџету 2012 остале су неизмирене обавезе за капитално 
инвестирање и одржавање у износу од 1.264.962 динара .Неизмирене обавезе према 
добављачима за сталне програме и градске манифестације износе  8.836.021.Обавезе 
за енергетске и комуналне трошкове и превоз радника износе 1.679.683. Ове обавезе 
ће бити измирене на терет  буџета Града 2013. године. 
 
 
 
 
 
. ВД ДИРЕКТОР 
 Бојана Симовић 
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	На промоцији су говорили Бранислав Јанковић, романописац и новинар из Ниша, и Тања Јанковић, ауторка књиге, а одломке из романа је читала Јасминка Хоџић, глумица Народног позоришта у Нишу.
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