
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 23.01.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Измене
Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш

II Предлог решења о давању сагласности на Измене Статута Галерије
савремене ликовне уметности Ниш 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 Небојша Стевановић, по овлашћењу начелник Управе за
културу.

Број: 79-2/2014-03
У Нишу, 23.01.2014. 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 Галерије савремене ликовне уметности Ниш
– Установе културе од националног значаја („Службени лист Града Ниша“,  број
80/13 - пречишћен текст).

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној  _______  2014. године 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Измене Статута Галерије савремене ликовне
уметности  Ниш,  број  643  које  је  донео  Управни  одбор  Установе  на  седници
одржаној 25.10.2013. године.

II Решење доставити Галерији савремене ликовне уметности Ниш и Управи за
културу.

Број:

У Нишу,

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                             Председник

Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Влада Републике Србије је на својој седници, одржаној 30. 04.2013. године,

донела  Одлуку  о  стицању  статуса  установа  културе  од  националног  значаја

(„Службени гласник РС“, број 41/13), на основу које је Галерија савремене ликовне

уметности Ниш стекла статус установе културе од националног значаја. У складу

са  тачком 2  ове одлуке,  установе  културе  које  су стекле  овај  статус,  сагласно

Закону  о  култури,  уз  назив  установе  уносе  и  ознаку  “Установа  културе  од

националног значаја“. 

У складу са мишљењем број 022-05-2/2013-01 од 09.07.2013. године, које је

Министарство  културе  упутило  Галерији  савремене  ликовне  уметности  Ниш,

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.октобра 2013. године, донела је Одлуку о

изменама Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне уметности у Нишу, број

06-579/2013-14-02. Чланом 2. ове одлуке прописано је да се назив установе мења

у "Галерија савремене ликовне уметности  Ниш - Установа културе од националног

значаја“. Такође, чланом 19. ове одлуке прописано је да је Установа у обавези да

усагласи статут са овом Oдлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу  ове

Одлуке.

Управни одбор установе Галерија савремене ликовне уметности Ниш је,    на

седници  одржаној  дана  25.10.2013.  године,  донео Измене  Статута  Галерије

савремене ликовне уметности Ниш, број 643.

 Имајући  у  виду  да  су  Измене  Статута  Галерије  савремене  ликовне

уметности  Ниш  донете  у  складу  са  законом,  прописима  Града  и  циљевима

оснивања Установе,  предлаже се доношење  Решења о давању сагласности на

овај акт.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт

                                                                                               НАЧЕЛНИК

                                                                                                         Јелица Велаја



На основу члана 44 и члана 53 Закона о култури („Сл.гласник РС“ 72/09), члана  Одлуке  о  
оснивању Галерије савремене ликовне уметности у Нишу (“Службени лист Града Ниша“ број 
2/2011-пречишћен текст и 73/13) и члана 34  Статута Галрије савремене ликовне уметности Ниш
број 106 од 14.02.2011. године, Управни одбор Галерије савремене ликовне уметности Ниш на 
седници од 25.10.2013. године доноси 

ИЗМЕНЕ  СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

Члан 1

У Статуту Галерије савремене ликовне уметности Ниш, број 106 од 14.02.2011. године 
назив Статута мења се и гласи:

„СТАТУТ
ГАЛЕРИЈE САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
-УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА“

Члан 2

Члан 2 мења се и гласи:

“Члан 2
 Назив Установе је: Галерија савремене ликовне уметности Ниш – Установа културе од 

националног значаја
Седиште Установе је у Нишу, ул. Кеј Кола српских сестара 1/2
Установа не може мењати седиште без сагласности оснивача.
Матични број Установе је: 07301715“

   
         Члан 3

Члан 4 мења се и гласи: 

“Члан 4
Установа може имати заштитни знак који означава њену делатност.
Облик и изглед заштитног знака утврђује Управни одбор Установе, посебном одлуком.
Установа има свој печат и штамбиљ.
Печат установе  је  округлог облика  пречника 30 мм  и  садржи  ћирилични  текст  у

спољашњем обиму круга: Галерија савремене ликовне уметности Ниш, у унутрашњем обиму
круга: Установа културе од националног значаја. 

Штамбиљ Установе је правугаоног  облика димензија 55 мм  Х 24  мм са  натписом:   у
првом реду: Галерија савремене ликовне уметности Ниш, у другом реду: Установа културе од
националног  значаја,  у  трећем  реду  је  место  за  број,  у  четвртом  реду  је  место  за  датум  и
годину“.

          Члан 4
Ова измена Статута ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Установе а по добијању сагласности Скупштине града Ниша.

                                                                                                                    УПРАВНИ ОДБОР
                                                                                                                    ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ

________________________
        



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законом о култури у члану 53 прописано је да Установа која је, у складу са овим законом,
стекла  статус  установе  културе  од  националног  значаја,  уз  назив  установе  уноси  и  ознаку:
“Установа културе од националног значаја. “

С обзиром на то да је  Влада Републике Србије на седници одржаној 30.04.2013. године
под  05  бројем:  022-3566/2013,  донела  Одлуку  о  стицању  статуса  установе  културе  од
националног значаја („Сл. гласник Републике Србије“ број 41/13) којом је  Галерија савремене
ликовне  уметности  Ниш  стекла  овај  статус,  Скупштина  града  Ниша  донела  је  Одлуку  о
изменама  Одлуке  о  оснивању  Галерије  савремене  ликовне  уметности  у  Нишу  број
06-529/2013-14-02 (“Службени лист Града Ниша“ број 73/13).

У складу са тим, донете су измене Статута Галерије савремене  ликовне уметности Ниш
у делу који се односи на уношење ознаке: Установа културе од националног значаја уз назив
Установе а такође се измене односе и на уношење ознаке:  Установа културе од националног
значаја у  печат и штамбиљ Установе. 

                                                                                                                               УПРАВНИ ОДБОР 
ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ

                                                                                                                              

________________________



ЧЛАНОВИ СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

Члан 2

Назив Установе је: Галерија савремене ликовне уметности Ниш.                 Седиште

Установе је у Нишу, ул. Кеј Кола српских сестара 1/2.                                     

Установа не може мењати седиште без сагласности оснивача.                      

Матични број Установе је: 07301715

Члан 4

Установа може имати заштитни знак који означава његову делатност.  Облик
и изглед заштитног знака утврђује Управни одбор Установе, посебном одлуком.

Установа има свој печат и штамбиљ.

Печат установе је округлог облика пречника 25 мм и садржи ћирилични текст
по обиму круга: Галерија савремене ликовне уметности у Нишу, а у средини печата
„Ниш“.

Штамбиљ  Установе  је  правугаоног  облика  димензија  50 мм  х  25 мм  са
натписом:  у првом реду: Галерија, у другом реду: савремене ликовне уметности, у
трећем реду: „Ниш“ у Нишу, у четвртом реду је место за број, у петом реду је место
за  датум и годину, у шестом реду: Ниш.


