
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 31.01.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада
Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш-Установе  културе  од  националног
значаја за 2014. годину.

II Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада  Галерије
савремене  ликовне  уметности  Ниш-Установе  културе  од  националног  значаја  за
2014. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града. 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Небојша Стевановић, по овлашћењу - начелник Управе за културу
и Милић Петровић, директор Галерије савремене ликовне уметности Ниш.

Број: 156-8/2014-03
У Нишу,  31.01.2014.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 80/2013-пречишћен  текст),  Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној
_________  године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ на  Програм  рада   Галерије  савремене
ликовне  уметности  Ниш -  Установе  културе  од  националног  значаја за  2014.
годину,  број 039,  који је донео Управни одбор ове установе, на седници одржаној
17. 01. 2014. године.
 

II Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2014.
годину реализоваће  се  у  складу  са  Финансијским планом ове  установе за 2014.
годину.  
 

III     Решење  доставити  Галерији  савремене  ликовне  уметности  Ниш-
Установи  културе  од  националног  значаја, Управи  за  културу  и  Управи  за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

           Председник

                  Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни  одбор  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш -  Установе
културе од националног значаја, на седници одржаној 17.01.2014. године донео је
Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш - Установе културе од
националног значаја за 2014. годину.

Програм  рада  установе за  2014. годину обухвата  детаљну  разраду
активности по областима: изложбенa активност, музеолошка активност, издавачка
и едукативна делатност, ликовна колонија  "Сићево“ 2014 и графичка радионица.  

У  2014.  39  изложби  у  сва  три  изложбена  простор  (  Галерија  "Србија",
Павиљон  и  Салон 77 у Тврђави) по тринаест изложби. 

Током припреме  Програма изложби водило се рачуна да буду заступљени
различити сегменти уметничког изражавања. Тако су у Програму, од самосталних
изложби  поред  најбројнијих  изложби  слика,  заступљене  и  изложбе  графика,
цртежа,  фотографија  као  и  мултимедијалне  изложбе.  Такође  заспупљени  су
уметници  из  различитих  средина  (Београд,  Нови  Сад,  Ужице,  Крагујевац,
Краљево) али и многобројне самосталне изложбе уметника из Ниша. 

Посебно  се  издвајају  две  велике  изложбене  манифестације  везане  за
обележавање значајних  јубилеја:  сто  година  од  почетка  Првог  светског  рата  и
педесет  година  редовног  одржавања   Ликовне  колоније  Сићево.  Први  од
поменутих јубилеја обележиће изложбом " Светло у тами Првог светског рата" коју
ће реализовати у сарадњи са Народним музејем из Београда, а пратиће је обиман
каталог.

Чланом 12. став 2. Одлуке о буџету Града Ниша за 2014. годину („Службени
лист Града Ниша“,  број  95/2013)  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 културу је, као директни корисник,  дала сагласност на Финансијски план
Установе, који је у циљу целовитог сагледавања 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  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш  -
Установе културе од националног значаја за 2014. годину

      

                                                      По овлашћењу-начелник
 

Управе за културу

                                                                                Небојша Стевановић
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На основу члана 44, став 1, тачка 5 Закона о култури („Службени гласник РС“
број 72/09) и  на основу члана 23, став 1, тачка 5 Статута Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш-Установе културе од националног значаја, Управни 
одбор Галерије савремене ликовне уметности Ниш-Установе културе од 
националног значаја, на предлог  директора, на седници одржаној 17.01.2014. 
године доноси,

ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ
НИШ-УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

ЗА 2014. ГОДИНУ

Галерија савремене ликовне уметности Ниш- Установа културе од 
националног значаја је установа културе  чији је основни задатак 
презентовање, проучавање и популарисање савременог ликовног 
стваралаштва. Овај задатак реализује се приређивањем изложби различитог 
карактера oдносно кроз изложбену и информативну активност. 
Галерија савремене ликовне уметности Ниш-Установа културе од 
националног значаја  поседује властити фонд уметничких дела због чега има 
карактер музејске установе и обавља све законом предвиђене музеолошке 
послове. Mузеолошки сегмент активности установе подразумева послове 
чувања, заштите и проучавања постојећег фонда као и бригу о његовом 
константном попуњавању и представљању
Такође Галерија савремене ликовне уметности Ниш-Установа културе од 
националногзначаја води све послове везане за организацију и реализацију 
Ликовне колоније Сићево и Графичке радионице.

Галерија савремене ликовне уметности Ниш је марта 2013.године 
одлуком Министраства културе и информисања добила статус установе 
културе од националног значаја.

 ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

 Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш-Установе 
културе од националног значаја за 2014. годину предвиђа реализацију  39 
изложби у сва три изложбена простор ( Галерија "Србија", Павиљон  и  Салон
77 у Тврђави) по тринаест изложби. Осим тога Галерија савремене ликовне 
уметности Ниш-Установа културе од националног значаја ће по један термин 
уступити Факултету уметности, Друштву архитеката,
 Ниш Арт Фондацији, 
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Удружењу уметника "Цар Константин", предузећу „Горица“ (изложба цвећа у
Павиљону у Тврђави), Студентском културном центру и новинској агенцији 
"Бета", што значи да ће се током године у изложбеним просторима 
реализовати укупно 46 пројеката.

Посебно се издвајају две велике изложбене манифестације везане за 
обележавање значајних јубилеја: сто година од почетка Првог светског рата и 
педесет година редовног одржавања Ликовне колоније „Сићево“. 

Први од поменутих јубилеја обележићемо изложбом " Светло у тами 
Првог светског рата" коју ћемо реализовати у сарадњи са Народним музејем 
из Београда, а пратиће је обиман каталог. Изложбу ће чинити педесетак слика
уметника који су стварали у духу пленеризма и посебно импресионизма а 
који су  умрли током рата или су били ратни сликари ( Коста Милићевић,  
Надежда Петровић, Малиша Глишић, Милан Миловановић).. Многа од тих 
дела су ремек дела нашег сликарства, тако да ће реализација изложбе 
захтевати посебне мере обезбеђења и осигурања.  Изложба ће у октобру бити 
организована у Галерији САНУ у Београду а у новембру у Галерији "Србија" 
у Нишу.
 Ликовна колонија „Сићево“ први пут је одржана 1905. године али се 
редовно сваке године одржава од 1964.године. Поводом педесетогидишњице 
постојања Ликовне колоније "Сићево", Галерија савремене ликовне 
уметности Ниш-Установа културе од националног значаја ће великом 
изложбом, истовремено у сва три своја изложбена простора, представити 
избор више од сто значајних дела из Фонда Колоније. Изложбу ће чинити 
слике, графике, скулптуре, цртежи и објекти а предвиђен термин за њену 
реализацију  је 19. август до 19. септембра. Током трајања изложбе биће 
организована и трибина на којој ће поред ликовних критичара и уметника 
учествовати и културни посленици који су допринели обнављању и 
установљењу Ликовне колоније „Сићево“.  Галерија савремене ликовне 
уметности Ниш-Установа културе од националног значаја ће поводом 
јубилеја приредити и објавити посебну монографију о Ликовној колонији 
„Сићево“. Такође током трајања изложбе биће одржана и промоција књиге 
"Уметничке колоније у Србији" чији ће  издавач бити Галерија савремене 
ликовне уметности Ниш-Установа културе од националног значаја.

Ове године Галерија СЛУ Ниш-Установа културе од националног 
значаја ће наставити раније започет циклус представљања наших истакнутих 
уметника прве половине двадесетог века, који су на неки начин повезани са 
нашом средином. Биће то изложба Игњата Јоба (1895 - 1936) једног од 
главних представника експресионизма у нашем сликарству. Изложбу ће 
чинити његова дела која се чувају у Народном музеју и Музеју савремене 
уметности у Београду. Такође у сарадњи са Галеријом                                
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"Лазар Возаревић" из Сремске Митровице нашој  публици биће представљен 
избор из уметниковог легата његовом родном граду. 

Као и предходних година, окосницу Програма рада чине изложбе које је
усвојио Уметнички савет Галерије савремене ликовне уметности Ниш. 
Седница Уметничког савета одржана је 26. јула 2013. године, њој су 
присуствовали Момчило Антоновић (председник) и чланови: Велизар Крстић,
Чедомир Васић, Слободан Радојковић, Радмила Костић и Милица Тодоровић.
Уметнички савет је од приспелих 75 захтева за излагање у Нишу усвојио 24. 
У изложбени програм рада уврштене су и три колективне изложбе стране 
уметности: Мексичка графика ( у сарадњи са Амбасадом Мексика у Србији), 
Шесторо уметника из Беча ( у сарадњи са Аустријским културним центром) 
и Савремена бугарска уметност ( у сарадњи са Факултетом уметности у 
Софији) као и традиционалне годишње изложбе (Ликовна колонија Сићево, 
Нишки цртеж, Графичка радионица).

Планирана је и велика колективна изложба Други међународни бијенале
мале графике. Организацију изложбе Мале графике Галерија савремене 
уметности Ниш је у потпуности преузела од удружења Нишки графички круг 
2011. године, када је реализовано "Прво бијенале мале графике". На тој 
изложби учествовало је 185 уметника из многих земаља света а претпоставка 
је да ће за ову изложбу одзив бити и већи.

Значајан допринос квалитету изложбеног програма даће и изложба 
Владимира Перића Талента - уметника који је ове године био представник 
Србије на Бијеналу у Венецији. Он ће се нашој ликовној публици 
представили избором радова насталих у последњих десетак година. Изложба 
ће бити мултимедијалног катактера / објекти, инсталације, цртежи и 
фотографије/.

Приликом формирања Програма изложби водило се рачуна да буду 
заступљени различити сегменти уметничког изражавања, тако да су у 
изложбеном програму рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш 
уврштене поред најбројнијих изложби слика и изложбе графика, цртежа, 
скулптура, фотографија као и мултимедијалне изложбе. Такође заспупљени 
су уметници различитих генерација из Ниша  и других средина (Београд, 
Нови Сад, Зрењанин, Лесковац, Чачак, Панчево...) Чињеница да изложбени 
програм садржи и самосталне изложбе професора са факултета уметности у 
Београду и Нишу ( Владета Живковић, Саво Пековић, Славица Драгославац, 
Вукашин Миловић, Мирослав Живковић, Јадранка Мишић Пејовић) 
индиректно сведочи о озбиљности и квалитету програма. 
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Планирани изложбени програм за 2014. годину својим карактером и 
концептом обезбеђује континуитет високог позиционирања Галерије 
савремене ликовне уметности Ниш у националном оквиру. 

МУЗЕОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ

Музеолошка активност Галерије савремене ликовне уметности Ниш 
почива на савременим музеолошким принципима и Закону о заштити 
културних добара. У складу са тим и током 2014. обављаће се сви послови 
заштите, чувања и презентације уметничких дела која се чувају у галеријском 
фонду.
 

Стога је неопходно  набавити још један метални орман с кључем за 
чување збирке графика и цртежа јер је постојећи потпуно попуњен. 

Такође, капацитети  постојећег депоа су потпуно попуњени, тако да ће 
током године Галерија савремене ликовне уметности Ниш морати да изради 
пројекат са новим предлозима решења питања чувања уметничких дела као и 
обезбеђивање адектавних услова, посебно за чување скулптура и објеката. 
  

Процес употпуњавања галеријских збирки наставиће се стручним 
одабиром  поклоњених дела, било са самосталних изложби  или са Ликовне 
колоније „Сићево“, као и Графичке радионице а на основу одлуке посебно 
формиране стручне Комисије за упис дела у фонд Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш. 

Наставиће се вођење документације о сваком делу у Фонду 
појединачно, најпре кроз књигу улаза и књигу инвентара а онда и кроз 
музеолошке картице и компјутерску обраду , с тим што је неопходно програм
модернизовати и  повезати са Централним регистром  Народног музеја 
Београду.

У складу са важећим правилима о уметничкој документацији, Галерија
савремене ликовне  уметности Ниш ће наставити да  води документацију  о
свакој  реализованој  изложби  (чување   плаката,  позивница,  текстови  са
отварања и каталога). Редовно ће се ажурирати фототека и видеотека (снимци
са отварања и поставке изложби), као и хемеротека која се заснива на нишком
дневном листу "Народне новине" као и на шпампи која излази у Београду
( „Блиц“, „Новости“, „Политика“).
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Као матична институција за ликовне уметнике Ниша, Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш прати њихов рад кроз посебну  
документацију у виду  ауторских досијеа који се  допуњавају и архивирају.

У  оквиру  музеолошке  активности  је  и  План
конзертаворско-рестаураторских  послова.  Овај  план  предвиђа  пре  свега
конзерваторске активности на делима из фонда Галерије савремене ликовне
уметности  Ниш  која  ће  бити  обухваћена  изложбом  поводом
педесетогодишњице Ликовне колоније „Сићево“. Биће сачињен списак дела
која  захтевају  конзерваторски  третман  а  зависно  од  њиховог  стања,
сложености  проблема  и  техничко-хемијских  капацитета  изводљивости  са
којима  атеље  располаже,  приступиће  се  одговарајућим  конзерваторским
захватима. 

Такође,  чињеница  је  да  ће  један  број  уметничких дела  због  потреба
излагања  морати  да  се  адекватно  опреми.   Редовни  конзерваторско  –
рестаураторски  послови  наставиће  се   и  у  2014.години  а  на  основу
консултација  са  уметничким  директором  и  кустосима.  Када  се  говори  о
општем стању заштите и смештаја дела из фонда Галерије савремене ликовне
уметности  Ниш  мора  се  констатовати  потпуна  попуњеност  оба  простора
депоа што угрожава и отежава акедватно чување уметничких дела.

 
ИЗДАВАЧКА И ЕДУКАТИВНА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру издавачке делатности Галерија савремене ликовне уметности
Ниш  ће  за  сваку  од  самосталних  изложби  штампати  као  пропратни
пропагадни  материјал  скромне  каталоге.  За  двадесетчетири  изложбе
штампаће се дводелни каталог /4стр./, за девет изложби   - троделни  /9 стр./
док ће  каталози за колективне изложбе бити нешто обимнији /12, 16 или 20
страна/. 

По устаљеној пракси Галерија савремене ликовне уметности Ниш ће за
сваку  изложбу  штампати  позивнице  и  одговарајуће  плакате  с  тим што ће
плакати  за  изложбе  у  Галерији  "Србија"  због  већих  димензија  бити
израђивати изван наше установе.

Посебан  издавачки  подухват  биће  монографија  „Ликовна  колонија
Сићево 1905 - 1964 - 2014" као допуњено и измењено издање монографије
објављене 2005.године. Монографија ће бити формата А4, имаће најмање 250
страна и стотинак репродукција а  биће приређена по  стандардима важећим
за ову врсту публикација. Планирани тираж монографије је 1000 примерака.
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Галерија  савремене  ликовне  уметности  Ниш  ће  само  финансијски
учествовати у каталогу изложбе " Уметност у Србији у доба Првог светског
рата". Припрему и дизајн овог каталога обавиће Музеј савремене уметности
из Београда.

Стално ажурирање података на властитом сајту и пружање основних
информација  о  активностима  наше  установе  биће  обавеза  и  током  2014
године. Такође, Галерија савремене ликовне уметности Ниш ће наставити са
објављивањем часописа за уметност и културу у електронској. 

С намером да своју издавачку делатност уздигне на виши ниво Галерија
савремене ликовне уметности  Ниш планира да током 2014. објави и обимну
двојезичну књигу „Ликовне колоније у Србији“. Аутор књиге биће Димитије
Тадић – стручни сарадник у Министарску културе Републике Србије.

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

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „СИЋЕВО 2014“

           Ликовна колонија „Сићево 2014“ биће реализована у периоду од 1. до 
10. септембра. Имаће највише 12 учесника, јер су толики смештајни 
капацитети зграде Уметничке колоније у Сићеву. 
           Ликовна колонија ће задржати интернационални карактер. Савет 
манифестације Ликовна Колонија „Сићево“ који именује Скупштина града 
одредиће селектора Колоније који  сачињава списак учесника, односно 
уметника,  водећи рачуна о њиховој актуелности и значају. 
           Селектор ће заједно са уметницима боравити у Сићеву и непосредно 
пратити њихов рад. 
           Рок за формирање списка учесника је крај маја 2014. године.
         Током летњих месеци обавиће се сви припремни послови ( контакти са 
уметницима, дефинисање Програма рада Колоније, набавка материјала за рад,
сређивање зграде у Сићеву, најава у медијима...) да би од почетка септембра 
Ликовна колонија несметано функционисала. 
           Током трајања Колоније  планира се посета културно -историјским 
споменицима и манастирима у околини, одржавањем  јавног часа ученицима 
Основне школе у Сићеву и  Уметничке школе у Нишу.
           Обавезе ГСЛУ  су обезбеђивање сликарског материјала,  исхране и 
надокнада путних трошкова за учеснике а обавезе учесника да фонду 
Галерије савремене ликовне уметности Ниш оставе по једну слику и један 
цртеж. 
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            Крајем године тачније у новембру у Павиљону у Тврђави биће 
реализована изложба Ликовне колоније „Сићево 2014“, и том приликом ће 
наша установа сносити трошкове опреме радова, израде и штампања пратећег
каталога као и путне трошкове за уметнике - учеснике Ликовне колоније који 
долазе на  отварање изложбе. 

ГРАФИЧКА РАДИОНИЦА „СИЋЕВО 2014“

Графичка радионица „Сићево 2014“ биће тринаесто по реду окупљање 
уметника, графичара у згради  Уметничке колоније у селу Сићеву.  Одржаће
се у термину од 19 до 25. маја 2014. године. 

Уметнички савет Галерије савремене ликовне уметности Ниш одабрао 
је шесторо уметника: Анета Кумер (Шварцарска), Гијом Манихо (Канада), 
Роберто Ђанинети (Италија), Велизар Крстић (Србија) и Јелена Јоцић 
(Србија).   Уметници ће током заједничког седмодневног боравка у Сићеву 
радити у техникама дубоке или високе штампе и разменити искуства везана 
за приступ графици, техникама рада на матрици и особеностима штампе
За овакав састав учесника Уметнички савет се одлучио у намери да 
Графичка радионица задржи међународни карактер и окупи ауторе који 
потичу из различитих културних миљеа. 

Галерија савремене  уметности  Ниш  је  досадашњим  контактима  и
договором  о  учешћу  са  учесницима  практично  започела  припреме  за
реализацију Графичке радионице. Остале припремне радње ( слање писама
позива,  набавка  материјала, сређивање  просторија  за  рад  и  боравак
уметника, медијска промоција) биће обављене од фебруара до маја месеца.
Током боравка у Графичкој  радионици  уметници ће бити у прилици да
посете  Уметничку школу и Факултет уметности у Нишу, контактираће са
стручном и уметничком јавношћу Ниша, гостоваће на локалним медијима.

          По пропозицијама Графичке радионице свако од уметника је у обавези
да фонду Галерије савремене ликовне уметности Ниш остави по две графике
у  тиражу  од  по  10  отисака.  Изложба  графика  насталих  у  Графичкој
радионици биће одржана током 2015.године у Павиљону у Тврђави. 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

        Галерија савремене ликовне уметности Ниш  користи три изложбена 
простора (Галерија „Србија“ на Тргу Краља Милана, Изложбени павиљон и 
„Салон 77“ у Тврђави) као и зграду Уметничке колоније у Сићеву за 
одржавање Ликовне колоније и Графичке радионице, као и за остале културне
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 манифестације у сарадњи са другим институцијама (у сарадњи са Нишким 
културним центром: Књижевна колоније, Гото колонија и  Дечија колонија 
„Грачаница“), као и канцеларијски простор на Кеју Кола српских сестара.
          Сви простори имају статус непокретних културних добара чиме је 
појачана обавеза њиховог одржавања.
          Планиране текуће поправке и одржавања у 2014:
1. Галерија „Србија“  (због проблема око дефинисања правног статуса овог 
простора, који су се недавно појавили, неће се вршити никакви радови, нити 
адаптације до коначног дефинисања правног статуса овог простора)

2.Изложбени павиљон у Тврђави (кречење изложбеног простора, замена 
дела система за осветљење)

3.Уметничка колонија у Сићеву (поправка оштећене фасаде, кречење 
унутрашњости објекта –велики атеље, ТВ сала)

4. Канцеларијски простор (затварање улаза у подрум, фарбане гелендера на 
степеништу, застакљивање терасе ка дворишту)

ИНВЕСТИРАЊЕ У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

         Капитално инвестирање у нефинансијску имовину – зграде и 
грађевински објекти, машине и опрема и нематеријална имовина биће 
предвиђени посебним Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску 
имовину за 2014. годину  који ће сачинити Управа за културу а на коју ће 
решење о сагласности  донети Градоначник Града Ниша.
          Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2014. 
годину реализоваће се у складу са Финансијским планом установе за 2014. 
годину који је усклађен са Буџетом Града Ниша за 2014. годину.

Управни одбор Галерије СЛУ Ниш

                                                                         Председник

____________________________
                                                                              Синиша Стаменковић



На основу члана  44 став 1 тачка 6 Закона о култури („Службени гласник
РС“  бр.72/09 и на основу члана  23 став 1 тачка 6 Статута Галерије савремене
ликовне уметности Ниш  – Установе културе од националног значаја, Управни
одбор на седници одржаној 17.1.2014. год. донео је: 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Средства  из  Буџета  у  износу  од  27.474.000 динара  (91,7% укупних
трошкова) и сопствени приходи и примања у износу од 2.502.000 динара (8,3%
укупних трошкова) планирају се према економској класификацији на четвртом
нивоу, и то: 

поз. конто ОПИС
БУЏЕТ
2014.

Приходи наст.
употр. јавних

средстава

УКУПНА
СРЕДСТВА

125 411000 БРУТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ 16.722.000 500.000 17.222.000
 411100Бруто плате запослених 16.722.000 500.000 17.222.000

126 412000 ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.993.000 90.000 3.083.000
 412100Допринос за пензионо и инвалидско осигурање 1.880.000 55.000 1.935.000
 412200Допринос за здравствено осигурање 990.000 31.000 1.021.000
 412300Допринос за незапосленост 123.000 4.000 127.000

127 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 474.000 70.000 544.000
413100 Накнаде у натури (месечне карте за превоз) 474.000 70.000 544.000

128 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 200.000 20.000 220.000
414100Накнада за време одсуствовања са посла 0 0 0

 414300Отпремнине при одласку у пензију 200.000 0 200.000
 414400Солидарна помоћ запосленима 0 20.000 20.000

130 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 360.000 50.000 410.000
416100Награде запосленима 360.000 50.000 410.000

131 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.800.000 335.000 4.135.000
 421100Трошкови платног промета и банкарских услуга 130.000 30.000 160.000
 421200Енергетске услуге 2.960.000 50.000 3.010.000
 421300Комуналне услуге 240.000 40.000 280.000
 421400Услуге комуникација 270.000 50.000 320.000
 421500Трошкови осигурања 200.000 160.000 360.000
 421900Остали трошкови 0 5.000 5.000

132 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100,000 80.000 180.000
 422100Трошкови службених путовања у земљи 100.000 80.000 180.000
 422200Трошкови службених путовања у иностранство 0 0 0

133 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.000.000 445.000 1.445.000
432200Компјутерске услуге 70.000 0 70.000

 423300Услуге образовања и усавршавања запослених 35.000 0 35.000
 423400Услуге информисања 570.000 300.000 870.000
 423600Услуге за домаћинство и угоститељство 185.000 65.000 250.000
 423700Репрезентација 20.000 20.000 40.000
 423900Остале опште услуге 120.000 60.000 180.000

134 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000 300.000 900.000
 424200Услуге образовања, културе и спорта 500.000 270.000 770.000
 424900Остале специјализоване услуге 100.000 30,000 130.000
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135 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 600.000 120.000 720.000
 425100Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000 50.000 550.000
 425200Текуће поправке и одржавање опреме 100.000 70.000 170.000

136 426000 МАТЕРИЈАЛ 475.000 375.000 850.000
 426100Административни материјал 70.000 60.000 130.000

426300Материјали за образовање и усавршавање запос. 0 25.000 25.000
 426400Материјали за саобраћај 55.000 50.000 105.000
 426600Материјали за образовање, културу и спорт 180.000 60.000 240.000
 426800Материјали за одржавање хигијене и домаћинство 90.000 90.000 180.000
 426900Материјали за посебне намене 80.000 90.000 170.000

141 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 0 65.000 65.000
482100Остали порези 0 50.000 50.000

 482200Обавезне таксе 0 15.000 15.000

142 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 150.000 1.000 151.000
483100Новчане казне и пенали по решењу суда 150.000 1.000 151.000

143 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0 1.000 1.000
 511300Капитално одржавање зграда и објеката 0 1.000 1.000
 511400Пројектно планирање 0 0 0

144 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0 50.000 50.000
 512200Административна опрема 0 50.000 50.000
 512600Опрема за културу 0 0 0
 512800Опрема за јавну безбедност 0 0 0

145 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0 0 0
 515100Нематеријална имовина 0 0 0

УКУПНО: 27.474.000 2.502.000 29.976.000

СТРУКТУРА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

конто ОПИС ИЗНОС

742372 Приходи од продаје производа и услуга 1.352.000

744100 Приходи од донација 200,000

745100 Мешовити приходи 150,000

771100 Трансфери 0

791000 Приходи од Буџета Републике 800.000

УКУПНО: 2.502.000

2. За  трошкове  Програма  рада  у  2014.  години  планирано  је  укупно
3.565.000  динара  што  представља  11,9%  укупних  трошкова  планираних  за
2014.  годину,  од  тога  из  Буџета  Града  2.240.000  (62,8%)  а  из  сопствених
прихода 1.325.000 динара (37,2%). Трошкови Програма рада по позицијама су:

 Буџет Сопствени Укупно

-  Стални трошкови  240.000    210.000 4  5  0.000  

-  Службена путовања у земљи 100.000      80.000 18  0.000  

-  Услуге по уговору          895.000    445.000        1  .  340  .000  

2



-  Специјализоване услуге          600.000    300.000           900  .000  

-  Материјал 405.000    290.000  695  .000  

УКУПНО:       2  .  240  .000  1.  325  .000        3.565  .000  

3. За  трошкове Ликовне колоније „Сићево 2014“ планирано је  да  се
утроши  1.000.000  динара,  од  тога  из  Буџета  Града  700.000  динара  а  из
сопствених прихода 300.000 динара. Трошкови ће се реализовати у две фазе, за
време радног дела у септембру и за  време трајања изложбе у новембру. За
радни део колоније планирано је укупно 844.000 динара,  од тога из Буџета
Града 630.000 динара а из сопствених прихода 214.000 динара. За изложбени
део планирани су трошкови у укупном износу од 156.000 динара, од тога из
Буџета Града 70.000 динара а из сопствених прихода 86.000 динара.

СТРУКТУРА ТРОШКОВА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ "СИЋЕВО 2014"

поз конто ОПИС
БУЏЕТ
ГРАДА

Минист.
културе

УКУПНО

131 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.000 5.000 10.000

421400 Услуге комуникација 5.000 5.000 10.000

133 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 212.800 86.000 298,800

423400 Услуге информисања 7.800 35.000 42.800

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 160.000 15.000 1755.000

423700 Репрезентација 5.000 6.000 11.000

423900 Остале опште услуге 40.000 30.000 70.000

134 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 223.200 109.000 332.200

424200 Услуге образовања, културе и спорта 188.200 109.000 260.000

424900 Специјализоване услуге 35.000 0 35.000

136 426000 МАТЕРИЈАЛ 259.000 100.000 359.000

426400 Материјали за саобраћај 30.000 30.000 60.000

426600 Материјали за образовање, културу и спорт 180.000 0 180.000

426800 Материјали за одржавање хигијене и домаћинство 37.000 40.000 77.000

426900 Материјали за посебне намене 12.000 30.000 42.000

УКУПНО: 700.000 300.000 1.000.000

О б р а з л о ж е њ е

А – ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ

 411100 - Бруто плате запослених (16.722.000) 
Галерија  СЛУ  Ниш од  1.  новембра 2012.год.  има  23 запослена радника  на
неодређено  време  са  следећом  квалификационом  структуром:  16 радника  са
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високом  стручном  спремом  (од  тога  2  магистра) и 7 радника  са  средњом
стручном спремом.  На  основу  добијеног  упутства  извршен је  прорачун горе
наведеног  износа.  Галерија  СЛУ  Ниш је  добила  писану  сагласност
Градоначелника  да од  1.11.2012.год.  прими  у  радни  однос  2  радника  и  то
помоћника директора са VII степеном стручне спреме и спремачицу изложбених
и канцеларијских простора (III  степен стручне спреме).  Буџетом за  2013.год.
маса зарада за плате у Галерији СЛУ Ниш није увећана за потребан износ за ово
двоје запослених. Зато је потребно увећати масу зарада за плате за 2014.год.у
износу од 1.015.000 динара да би се могло вршити редовно измирење обавеза
према  запосленима. Све  податке  о  запосленима  можете  видети  у  Регистру
запослених код Управе за трезор при Министарству финансија.

412000 - Соcијални доприноси на терет послодавца (2.993.000) - ПИО –
1.880.000; Здравство -  99.000; Незапосленост - 123.000)
Износи су одређени на основу закона и првог става овог образложења који се
односи на начин планирања бруто плата запослених. И овај износ је потребно
увећати за 112.000 динара из истог разлога као и у претходном ставу. 

413100 – Накнаде у натури – месечне карте за превоз (474.000)
Висина накнаде за превоз одређена је  за  измирење дела неизмирених обавеза
према  ЈКП Дирекција  за  јавни  превоз  града  Ниша и  на  основу  трошкова  за
2014.год. у износу од 330.000 динара за 11 фактура које обухватају куповину 15
месечних карата за запослене за прву зону.

414300 – Отпремнине при одласку у пензију (200.000)
Један запослени (Синиша Поповић рођен 1953год.) у Галерији СЛУ је 2013.год.
напунио 40 година радног стажа али нема испуњен други услов (године живота)
па нисмо сигурни да ће следеће године отићи у пензију, али из предострожности
смо предвидели горе наведени износ од три просечне бруто плате у Галерији
СЛУ као отпремнину уколико се следеће године одлучи да оде у пензију.

416100 – Награде запосленима (360.000)
На  основу  Посебног  колективног  уговора  за  запослене  у  култури  право  на
исплату јубиларних награда у 2014.год. ће стећи 1 запослени за навршених 30
година  стажа  (Александар  Девић  у  фебруару),  и  3  запослена  (Соња
Вукашиновић у јануару, Емилија Ћоћић Билић у мају и Слободан Радојковић у
новембру) за 20 година стажа па је планирани износ одређен на основу просечне
бруто  плате  у  Галерији  при  чему  је  укључен  и  износ  пореза  на  јубиларне
награде.

421100 - Услуге платног промета и банкарске услуге (130.000)
Планирана  сума је идентична износу у буџету за 2013.годину.

421200 - Енергетске услуге (3.800.000)
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Трошкови енергетских услуга су планирани на основу текућих издатака у овој
години који укључује 1 корекцију цена услуга у износу од 10%. За трошкове
електричне енергије је планиран износ од  2.175.000 динара у који је укључен
тренутни  дуг  за  неплаћене  рачуне  из  2013.год.  према  ЈП„ЕПС  Снабдевање“
(612.000),  износ  на  основу  споразума  о  репрограмирању  ранијих  дугова
(285.000) и износ од 1.278.000 динара за 2014.годину. За трошкове даљинског
грејања  галерије  „Србија“  планиран  је  износ  од  785.000  динара  од  чега  је
тренутни дуг према ЈКП „Градска топлана“ (245.000) а износ за 2014. годину је
(540.000).

421300 - Комуналне услуге (240.000)
Планирани  износ  обухвата  трошкове  изношења  смећа   од  150.000  динара
(тренути дуг према ЈКП „Медијана“ износи 45.000) а трошкови за 2014.год. су
планирани у износу од 105.000), трошкове дератизације и дезинсекције објекта
Ликовне колоније у Сићеву (15.000),  трошкове за воду (15.000),  трошкове за
еко-накнаду  (20.000)  и  за  трошкове  техничког  обезбеђења  објеката  -
функционисање  алармног  и  система  за  дојаву  пожара  на  основу  уговора  са
„Нифон Секјурити“ (40.000).

421400 - Услуге комуникација (270.000)
Односе се на следеће ставке:
- трошкове  телефона  од  120.000  динара  (3 телефонске  линије  у  пословним

просторијама у Нишу, од којих је једна у галерији Србија) а једна на линију у
згради Ликовне колоније у Сићеву)

- трошкови поштарине од 55.000 динара за слање позивница за изложбе као и
бројних дописа, позива и слично и остале пословне коресподенције на основу
планираних изложби и других манифестација  које  се  организују  у  нашим
изложбеним просторима

- трошкови доставе (35.000 динара за трошкове коришћења услуга брзе поште
приликом отпремања уметничких дела са колективних изложби)

- трошкови  Интернет  комуникација  од  60.000  динара  (7.000  динара  за
годишњи  хостинг  нашег  сајта,  48.000  динара  за  коришћење  Интернета  у
пословним просторијама и 5.000 за коришћење Интернета у објекту Ликовне
колоније.

421500 - Услуге осигурања (200.000)
Трошкови су планирани за осигурање уметничких дела за изложбу „Уметност у
доба Првог светског рата“  коју  ће Галерија  СЛУ организовати  у сарадњи са
Галеријом САНУ из Београда (150.000 динара) и трошкове обавезног осигурања
запослених у износу од 50.000 динара на основу постојећих законских прописа.

422100 - Трошкови пословних путовања у земљи (100.000)
Укључују путне трошкове за 20 одлазака радника Галерије у току 2014.год. у
износу од 40.000 динара и трошкове дневница у износу од 40.000 динара.
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423200 – Компјутерске услуге (70.000)
Трошкови  обухватају  износ  од  70.000  динара  за  одржавање  рачунара  и
рачунарске мреже на основу уговора са „Топ-Нетом“. 

423300 - Услуге стручног усавршавања запослених (35.000)
Средства су предвиђена за котизације за стручне семинаре и стручна саветовања
у  циљу унапређења квалитета  рада  и  стручности  запослених и  котизације  и
накнаде за полагање стручних испита.

423400 - Услуге информисања (570.000)
Ова ставка обухвата следеће трошкове: 

1. Трошкове  издавања  публикација  (каталози  -  у  штампаном  облику)  у
износу  од  470.000  динара  за  каталоге  чије  трошкове  штампања  финансира
Галерија.  Ови  каталози  се  групишу  на  следећи  начин:  4  каталога  за
традиционалне годишње изложбе (изложба Ликовне колоније Сићево, Нишког
цртежа,  УЛУПУДС-а  и  УЛУС-а),  3  изложбе  по  позиву  Галерије  (ауторске
изложбе реномираних уметника по позиву Галерије  и уз одлуку Уметничког
савета), 1  каталога за изложбу у сарадњи са другом галеријом, као и за остале
врсте каталога који прате изложбе. 

2. Трошкове за  штампање  плаката и  позивница  (за 14 изложби у галерији
„Србија“), за 18 изложби у  „Павиљону у Тврђави“ и за 14 изложби у  „Салону
77“,  као и трошкове за куповину каталогизацијских бројева и ИСБН бројева за
штампање  каталога  за  изложбе  које  организује  Галерија,  као  и  за  трошкове
расписивања годишњег конкурса за излагање, у износу од 100.000 динара.

423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство (185.000)
Трошкови обухватају угоститељске услуге (25.000 динара) за признате уметнике
чије се изложбе реализују у галерији „Србија“, као и 15.000 за свечану вечеру за
госте Ликовне колиније у току рада Колоније и за трошкове припреме исхране
за учеснике Ликовне колоније у износу од 145.000 динара (10 дана).

423700 - Репрезентација (20.000)
Трошкови за репрезентацију (кафа и сл.) за потребе у згради Ликовне колоније у
Сићеву и за свакодневне потребе у управној згради.

423900 - Остале опште услуге (120.000)
Трошкови  обухватају  фотокопирање (7.000),  нарезивање  кључева,  промена
брава  и  сличне  услуге  (3.000),  трошкове  за  обавезно  месечно  одржавање
безбедности запослених на раду у износу (50.000) и трошкове помоћних услуга
за време Ликовне колоније и Графичке радионице у износу од 60.000 динара.

424200 - Услуге образовања, културе и спорта (500.000)
Овде су обухваћени следећи трошкови:
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1. Трошкови на основу уговора о покрићу путних трошкова учесника Ликовне
колоније Сићево и приликом отварања изложбе која се одржава у новембру,
као и остале потребне трошкове  (хотелске услуге,  превоз  учесника током
трајања колоније  и  хонораре  за  учеснике  у  програму приликом отварања
Ликовне колоније у -117.000) и износ за награде по одлуци жирија (100.000 ).

2. Трошкови на основу уговора о покрићу путних трошкова аутора изложби
који присуствују  отварању својих изложби и трошкове  за  ауторска  права
(услуге превођења, концепцијске поставке изложби, текстови и рецензије и
сл.) у износу од 133.000 динара.

3. Трошкови  допреме  и  отпреме  уметничких дела  предвиђени  у  редовним
програмским активностима у износу 150.000 динара. 

424900 - Остале посебне услуге (100.000)
Ови трошкови обухватају трошкове на урамљивању уметничких дела насталих
на  Ликовној  колонији  Сићево  (35.000),  за  трошкове  урамљивања  графика
насталих на  Пролетњем и Јесењем сазиву  графичке  радионице  (15.000)  и  за
урамљивање већ постојећих дела из фонда (50.000).

425100 - Текуће поправке и одржавање зграда (500.000)
Трошкови обухватају извођења зидарских, молерско-грађевинских, столарских,
електричарских радова,  радова  на  инсталацијама  и  слично  а  односе  се  на
пословне просторије и изложбене просторе у Нишу који имају око 1.000 квм и
налазе  се  под  заштитом  државе  и  изузетно  су  стари  објекти  који  захтевају
перманентну и посебну заштиту као објекти од културног значаја за град Ниш
(око 250.000 динара).  Такође је  потребно извршити и радове у  просторијама
конзерваторске  радионице  (промена  прозора  и  врата,  уградња  вентилационе
опреме и сл.) у износу од 100.000 динара и одржавање зграде Ликовне колоније
у Сићеву око 150.000 динара (објекат је под заштитом државе), уз напомену да
је тај објекат у изузетно лошем стању и да дужи период није улагано у његово
одржавање.

425200 - Текуће поправке и одржавање опреме (100.000)
Трошкови поправке електричне и електронске опреме,  канцеларијске опреме,
опреме за домаћинство и конзерваторске опреме којима располаже Галерија, као
и друге опреме у изложбеним просторима које се не могу унапред предвидети.

426100 - Административни материјал (70.000)
1. Самолепиве налепнице за позивнице за изложбе од 3.000 динара
2. Канцеларијски материјал (папир, коверте и сл.) у износу од 32.000 динара
3. Остали канцеларијски материјал (обрасци за финансијско пословање, писаћи

прибор, дискете, компакт-дискови и сл.) у износу од 15.000 динара.
4. Набавку радних одела за техничку службу у износу од 20.000 динара.

426400 - Материјал за саобраћај (55.000)
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Ови трошкови се односе на трошкове горива за путничко возило (комби) које је
Галерија СЛУ  добила од Управе царина  за потребе редовног обиласка зграде
Ликовне колоније у Сићеву и по другим потребама из програмских активности у
износу од 25.000 динара, као и за трошкове горива за време Ликовне колоније у
износу од 30.000 динара.

426600 - Материјал за образовање, културу и спорт (180.000)
Трошкови обухватају набавку материјала за рад Ликовне колоније Сићево (боје,
рамови, платна, терпентин, папир за цртање) у износу од 180.000 динара.

426800 - Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (90.000)
1. Разна  прехрамбена  роба  за  активности  у  току  године  у  износу  од  20.000

динара
2. За трошкове припреме Ликовне колоније у износу од 55.000 динара
3. Хигијенски  производи,  производи  за  чишћење  и  друга  хемијска  роба  за

редовне потребе у току године у износу од 15.000 динара.

426900 - Материјал за посебне намене (80.000)
Ови  трошкови  обухватају  неопходан  специфичан  материјал  за  рад  Ликовне
колоније и Графичке радионице у Сићеву у износу од 20.000 динара, материјал
различитих врста и намена  и за функционисање конзерваторске радионице од
40.000 динара, као и за куповину ЦД-а за нарезивање каталога за изложбе које
се организују у "Павиљону" и "Салону 77" и за друге специфичне потребе при
извршењу Програма рада везаним за излагачке активности (20.000 динара).

483100 – Новчане казне по решењу суда (150.000)
На  овој  позицији  је  предвиђени  износ  планиран  за  плаћање  трошкова  по
судским решењима на основу тужби.

   

Средства  на  позицији   –  Зграде  и  грађевински  објекти,   –  Машине  и
опрема  и  –  Нематеријална  имовина  биће  предвиђена  на  основу  посебног
Програма  капиталног  инвестирања  у  нефинансијску  имовину у  2014.  години
који сачињава Управа за културу. 

8
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Синиша Стаменковић
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FINANSIJSKI PLAN GALERIJE SLU NI[ ZA 2014. god.

BROJ
KONTO OPIS

POZ
125 411000 BRUTO PLATE ZAPOSLENIH 16.722.000 500.000
125.1 411100 Bruto plate zaposlenih 16.722.000 500.000
126 412000 DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2.993.000 90.000
126.1 412100 Doprinos za penziono i invalidsko osigurawe 1.880.000 55.000
126.2 412200 Doprinos za zdravstveno osigurawe 990.000 31.000
126.3 412300 Doprinos za nezaposlenost 123.000 4.000
127 413000 NAKNADE U NATURI 474.000 70.000
127.1 413100 Naknade u naturi 474.000 70.000
128 414000 SOCIJALNA DAVAWA ZA ZAPOSLENE 200.000 20.000
128.1 414100 Naknada za odsustvovawe sa posla (bolovawe) 0 0
128.2 414300 Otpremnine pri odlasku u penziju 200.000 0
128.3 414400 Solidarna pomo} zaposlenima 0 20.000
129 415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 0 0
129.1 415100 Naknade za zaposlene 0 0
130 416000 NAGRADE, BONUSI I OST.POSEB.RASHODI 360.000 50.000
130.1 416100 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 360.000 50.000
131 421000 STALNI TRO[KOVI 3.800.000 335.000
131.1 421100 Tro{kovi platnog prometa i bankarskih usluga 130.000 30.000
131.2 421200 Energetske usluge 2.960.000 50.000
131.3 421300 Komunalne usluge 240.000 40.000
131.4 421400 Usluge komunikacija 270.000 50.000
131.5 421500 Tro{kovi osigurawa 200.000 160.000
131.6 421600 Zakup imovine i opreme 0 0
131.7 421900 Ostali tro{kovi 0 5.000
132 422000 TRO[KOVI PUTOVAWA 100.000 80.000
132.1 422100 Tro{kovi poslovnih putovawa u zemqi 100.000 80.000
132.2 422200 Tro{kovi poslovnih putovawa u inostranstvo 0 0
133 423000 USLUGE PO UGOVORU 1.000.000 445.000
133.1 423200 Kompjuterske usluge 70.000 0
133.2 423300 Usluge stru~nog usavr{avawa zaposlenih 35.000 0
133.3 423400 Usluge informisawa 570.000 300.000
133.4 423600 Usluge za doma}instvo i ugostiteqstvo 185.000 65.000
133.5 423700 Reprezentacija 20.000 20.000
133.6 423900 Ostale op{te usluge 120.000 60.000
134 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 600.000 300.000
134.1 424200 Usluge obrazovawa, kulture i sporta 500.000 270.000
134.2 424900 Ostale posebne usluge 100.000 30.000
135 425000 TEKU]E POPRAVKE I ODR@AVAWA 600.000 120.000
135.1 425100 Teku}e popravke i odr`avawe objekata 500.000 50.000
135.2 425200 Teku}e popravke i odr`avawe opreme 100.000 70.000
136 426000 MATERIJAL 475.000 375.000
136.1 426100 Administrativni materijal 70.000 60.000
136.2 426300 Materijal za obrazovawe i usavr{.zaposlenih 0 25.000
136.3 426400 Materijal za saobra}aj 55.000 50.000
136.4 426600 Materijal za kulturu 180.000 60.000
136.5 426800 Materijal za doma}instvo 90.000 90.000
136.6 426900 Materijal za posebne namene 80.000 90.000
141 482000 POREZI, TAKSE I KAZNE 0 65.000
141.1 482100 Ostali porezi 0 50.000
141.2 482200 Obavezne takse 0 15.000
142 483000 NOV^ANE KAZNE PO RE[EWU SUDA 150.000 1.000
142.1 483100 Nov~ane kazne po re{ewu suda 150.000 1.000
143 511000 ZGRADE I GRA\EVINSKI OBJEKTI 0 1.000
143.1 511300 Zgrade i gra|evinski objekti 0 1.000
143.2 511400 Projektno planirawe 0 0
144 512000 MA[INE I OPREMA 0 50.000
144.1 512200 Administrativna oprema 0 50.000
144.2 512600 Oprema za kulturu 0 0
144.3 512800 Oprema za javnu bezbednost 0 0
145 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 0 0
145.1 515100 Nematerijalna imovina 0 0

UKUPNO: 27.474.000 2.502.000

STRUKTURA SOPSTVENIH PRIHODA:
KONTO VRSTA PRIHODA IZNOS
742372 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 1.352.000
744100 Prihodi od donacija 200.000
745100 Me{oviti prihodi 150.000
771000 Transferi 0
791000 Buxet Republike 800.000

UKUPNO: 2.502.000

BUXET 
2014.

Prih.nast. 
upot.jav.sre

d.
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17.222.000
17.222.000

3.083.000
1.935.000
1.021.000

127.000
544.000
544.000
220.000

0
200.000

20.000
0
0

410.000
410.000

4.135.000
160.000

3.010.000
280.000
320.000
360.000

0
5.000

180.000
180.000

0
1.445.000

70.000
35.000

870.000
250.000

40.000
180.000
900.000
770.000
130.000
720.000
550.000
170.000
850.000
130.000

25.000
105.000
240.000
180.000
170.000

65.000
50.000
15.000

151.000
151.000

1.000
1.000

0
50.000
50.000

0
0
0
0

29.976.000

UKUPNA 
SREDSTVA
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UPOREDNA ANALIZA PLANA GALERIJE SLU NI[ ZA 2011. i 2012. god.

2012 2013 2012/2013 (индекси)
БРОЈ

КОНТО ОПИС УКУПНО УКУПНО % % %
ПОЗ

ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 18.919.000 657.000 19.576.000 20.080.000 794.000 20.874.000 106,1% 120,9% 106,6%
93 411000 Бруто плате запослених 15.396.000 470.000 15.866.000 16.166.000 550.000 16.716.000 105,0% 117,0% 105,4%
94 412000 Доприноси на терет послодавца 2.756.000 84.000 2.840.000 2.894.000 99.000 2.993.000 105,0% 117,9% 105,4%
95 413000 Накнаде у натури 360.000 63.000 423.000 400.000 75.000 475.000 111,1% 119,0% 112,3%
96 414000 Солидарна помоћ запосленима 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 #DIV/0! 100,0% 100,0%
98 416000 Награде запосленима 407.000 20.000 427.000 620.000 50.000 670.000 0,0% 250,0% 157%

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.390.000 218.000 3.608.000 2.880.000 182.000 3.062.000 85,0% 83,5% 84,9%
99.1 421100 Трошкови платног промета 120.000 30.000 150.000 130.000 35.000 165.000 108,3% 116,7% 110,0%
99.2 421200 Енергетске услуге 2.650.000 80.000 2.730.000 2.050.000 50.000 2.100.000 77,4% 0,0% 76,9%
99.3 421300 Комуналне услуге 310.000 21.000 331.000 370.000 20.000 390.000 119,4% 95,2% 117,8%
99.4 421400 Услуге комуникација 310.000 80.000 390.000 330.000 70.000 400.000 106,5% 87,5% 102,6%
99.6 421900 Остали трошкови 0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 0,0% 100,0% 100,0%

ТРОШКОВИ ПРОГРАМА 1.908.000 1.510.000 3.418.000 1.910.000 270.000 2.180.000 100,1% 17,9% 63,8%
99.5 421500 Трошкови осигурања 150.000 100.000 250.000 150.000 0 150.000 100,0% 0,0% 60,0%

100.1 422100 Службена путовања у земљи 90.000 80.000 170.000 80.000 80.000 160.000 88,9% 100,0% 94,1%
100.2 422200 Службена путовања у иностранство 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
101.2 423400 Услуге информисања 460.000 400.000 860.000 460.000 0 460.000 100,0% 0,0% 53,5%
101.4 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 220.000 150.000 370.000 220.000 0 220.000 100,0% 0,0% 59,5%
101.5 423700 Репрезентација 28.000 40.000 68.000 40.000 0 40.000 142,9% 0,0% 58,8%
101.6 423900 Остале опште услуге 160.000 140.000 300.000 160.000 0 160.000 100,0% 0,0% 26,2%
102.1 424200 Услуге културе 365.000 245.000 610.000 365.000 0 365.000 100,0% 0,0% 59,8%
102.2 424900 Остале специјализоване услуге 50.000 40.000 90.000 50.000 0 50.000 100,0% 0,0% 55,6%
104.3 426400 Материјал за саобраћај 55.000 55.000 110.000 55.000 60.000 115.000 100,0% 109,1% 104,5%
104.4 426600 Материјал за културу 160.000 40.000 200.000 160.000 0 160.000 100,0% 0,0% 80,0%
104.5 426800 Материјал за домаћинство 90.000 150.000 240.000 90.000 50.000 140.000 100,0% 33,3% 58,3%
104.6 426900 Материјал за посебне намене 80.000 70.000 150.000 80.000 80.000 160.000 100,0% 114,3% 106,7%

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 650.000 110.000 760.000 650.000 150.000 800.000 100,0% 136,4% 105,3%
103.1 425100 Текуће одржавање објеката 500.000 60.000 560.000 500.000 60.000 560.000 100,0% 100,0% 100,0%
103.2 425200 Текуће одржавање опреме 150.000 50.000 200.000 150.000 90.000 240.000 100,0% 180,0% 120,0%

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 83.000 105.000 188.000 85.000 170.000 255.000 102,4% 161,9% 135,6%
101.1 423300 Услуге образовања запослених 13.000 15.000 28.000 15.000 15.000 30.000 0,0% 100,0% 107,1%
104.1 426100 Административни материјал 70.000 50.000 120.000 70.000 60.000 130.000 100,0% 120,0% 108,3%
104.2 426300 Материјал за усавршавање запослених 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0,0% 100,0% 100,0%
107.1 482100 Остали порези 0 0 0 0 50.000 50.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
107.2 482200 Обавезне таксе 0 10.000 10.000 0 15.000 15.000 0,0% 150,0% 150,0%

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 450.000 100.000 550.000 550.000 75.000 625.000 122,2% 75,0% 113,6%
109.1 511300 Капитално одржавање објеката 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,0% #DIV/0!
109.2 511400 Пројектно планирање 150.000 0 150.000 250.000 0 250.000 166,7% 0,0% 166,7%
110.1 512200 Административна опрема 300.000 100.000 400.000 300.000 75.000 375.000 0,0% 75,0% 93,8%
110.2 512600 Опрема за културу 0 0 0 0 0 0 0,0% #DIV/0! #DIV/0!
110.3 512800 Опрема за јавну безбедност 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
112.1 515100 Нематеријална имовина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,0% #DIV/0!

УКУПНО: 25.400.000 2.700.000 28.100.000 26.155.000 1.641.000 27.796.000 103,0% 60,8% 98,9%

СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 2012 2013 %
742372 Приходи од продаје производа и услуга 1.620.000 1.620.000 100,0%
744100 Приходи од донација 200.000 200.000 100,0%
745100 Мешовити приходи 180.000 180.000 100,0%

буџетска 
средства

сопствена 
средства

буџетска 
средства

сопствена 
средства
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771000 Трансфери 0 0 0,0%
791000 Буџет Републике 700.000 700.000 100,0%

УКУПНО: 2.700.000 2.700.000 100,0%


