
             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 07.04.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском
пословању  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш  –  установе  културе  од
националног значаја за 01.01.-31.12.2013. године.

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду и финансијском пословању
Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш –  установе  културе  од националног
значаја  за  01.01.-31.12.2013. године  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 и Милић Петровић,  директор Галерије савремене ликовне уметности  Ниш
– установе културе од националног значаја.

Број: 483-9/2014-03
У Нишу,  07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје  Славковић, дипл. правник



На основу члана 37 Статута града  Ниша ("Службени лист града  Ниша", број
88/08),

Скупштина  Града  Ниша на  седници одржаној ___________    2014. године
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА  СЕ Извештај  о  раду  и  финансијском  пословању  Галерије
савремене ликовне уметности  Ниш - установе  културе од националног значаја за
01.01.-31.12.2013. , број  182 од   12.03.2014. године,  који је  Одлуком број  185 од
13.03.2014.године, усвојио Управни одбор Установе.

II Решење  доставити  Галерији  савремене  ликовне  уметности  Ниш  -
установе  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

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 23 Статута  Галерије савремене ликовне уметности Ниш -
установе  културе  од  националног  значаја, Управни  одбор  Установе  усвојио  је
Извештај  о  раду  и  финансијском  пословању  Галерије  савремене  ликовне
уметности  Ниш  -  установе  културе  од  националног  значаја за  период  01.01.-
31.12.2103.  године,  број  182  од  12.03.2014.  године,  Одлуком  број  185  од
13.03.2014.године и доставио га Управи за образовање, културу, омладину и спорт
на даље поступање.

Рад  Галерије  савремене  ликовне  уметности  Ниш  -  установе  културе  од
националног значаја, током  2013.  године  одвијао  се  истовремено  у различитим
областима галеријског рада и обухватао је следеће сегменте: излагачка делатност
(организовање  и  реализација  изложби),  музелошка  делатност,  издавачко-
информативна  делатност  и  организовање:  Ликовна  колонија  „Сићево“  2013.  и
Графичка радионица „Сићево“ 2013. 

Током  2013 године  реализоване  су 44 изложбе  и  то: петнаест  у Галерији
"Србија", петнаест у Павиљону у Тврђави  и четрнаест у „Салону 77“ у Тврђави.
Такође,   настављене  су  уобичајне  музеолошке  активности:  вођење  музејске
документације о свакој изложби и новоприспелом делу у фонд Галерије савремене
ликовне уметности  Ниш-установе  културе  од  националног значаја, вођење  књиге
инвентара, хемеротеке, брига око чувања и заштите  дела из фонда. Галерија је у
наведеном периоду публиковала 31 каталог а од тога за 8 каталога  је суиздавач. 

У предходној години у Галерији  савремене ликовне уметности  Ниш - установе
културе од националног значаја није било повећања броја  запослених у односу на
2012.годину, запослено  је  23 радника на неодређено време. На  крају 2013.године
ова установа је исказала  дефицит  у  износу од 35.289.92 динара.

Имајући  у  виду  да  је  Извештај  о  раду  и  пословању  Галерије  савремене
ликовне  уметности  Ниш  -  установе  културе  од  националног  значаја за  01.01.-
31.12.2013.,  сачињен  у складу  са  законом  и  прописима  Града, као  и  циљевима
садржаним  у оснивачком  акту Установе, Управа  за  културу предлаже  доношење
Решења као у диспозитиву.

         
                                                                                              По овлашћењу-начелник

                                                                                             Управе за културу

                                                                                            
                                                                                              Небојша Стевановић





На основу члана 23. став 1. тачка 9. Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш-
установе културе од националног значаја на седници Управног одбора Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш-установе културе од националног  значаја одржаној 13.3.2014, донета је

ОДЛУКА 
О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ

САВРЕМЕНЕ  ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ-УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 01.01-31.12.2013.ГОДИНЕ

Управни одбор  Галерије савремене ликовне уметности Ниш-установе културе од 

националног значаја Ниш у складу  са својим законским овлашћењима,  на својој 111. седници 

одржаној 13.03.2014. године разматрао је и донео Одлуку о усвајању  Извештаја о раду  и 

финансијском пословању Галерије савремене ликвне уметности Ниш-установе културе од 

националног значаја за период 01.01.-31.12.2013. године.

Образложење

Директор  Галерије савремене ликовне уметности Ниш-установе културе од националног  

значаја поднео  је под бројем 182 од 12.3.2014. године Извештај о раду и финансијском 

пословању за 01.01 – 31.12.2013. године који је Управни одбор  разматрао на седници одржаној 

13.3.2014. године и у складу  са својим законским овлашћењима донео  Одлуку о усвајању 

Извештаја о раду и финансијском пословању установе за 01.01 – 31.12.2013. године.

 

Председник  Управног одбора

_________________________
Синиша Стаменковић
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На основу  члана 38. став 1. тачка 8 Закона о култури („Службени гласник  РС“ бр . 
72/09) и члана 19, став  1 тачка 9 Статута Галерије савремене ликовне уметности 
Ниш- установе културе од националног значаја,   директор  Галерије савремене 
ликовне уметности Ниш-установе културе од националног значаја подноси 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  И ФИНАНСИЈСКОМ
ПОСЛОВАЊУ ГАЛЕРИЈЕ  САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ
УМЕТНОСТИ  НИШ-УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА  ЗА 01.01.-31.12. 2013. 

Рад Галерије савремене ликовне уметности Ниш-установе културе од националног 
значаја током 2013. године одвијао се истовремено у различитим областима 
галеријског рада и обухватао је следеће сегменте: излагачка делатност 
(организовање  и реализација изложби), музелошка делатност, издавачко-
информативна делатност и организовање: Ликовна колонија „Сићево“ 2013. и
Графичка радионица „Сићево“ 2013. 

ИЗЛАГАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Током 2013 године реализовано је укупно 44 изложби и манифестација и то: 
петнаест у Галерији "Србија", петнаест у Павиљону у Тврђави и четрнаест у 
„Салону 77“ у Тврђави. Од укупног броја шест изложби су организовале друге 
установе и удружења (Факултет уметности,  удружење "Цар Константин", Завод за 
заштиту споменика културе, Друштво урбаниста,  ЈКП „Горица“, Нишвил  џез 
фестивал). Термин од 25.2. до 4.3. био је уступљен за организацију  Сајма књига, 
док је термин од 23.4. до 15.5. био  уступљен Ниш Арт фондацији,  што значи да је у 
потпуној организацији Галерије савремене ликовне уметности Ниш-установе 
културе од националног значаја током 2013. године приређено   укупно 36 изложби.

Изложбени програм је био  богат и атрактиван. Како је читава година протекла у 
знаку  великог хришћанског јубилеја - 1700 година Миланског едикта, Галерија 
савремене ликовне уметности- установа културе од националног значаја је са шест 
реализованих пројеката дала значајан допринос обевежавању  овог јубилеја. То су  
следећи пројекти: изложба таписерија Загорке Стојановић  из циклуса "Мандорла 
једне иконе" / Галерија "Србија" 7. - 24.3./ изложба "Сусретања" - дела из фондова 
ликовних колонија Милешева, Сопоћани и Градац / Галерија "Србија"30.5. - 21.6./, 
пројекат "Променљива географија"` са резиденцијалним боравком и изложбом 
уметника из  Милана,  Београда и Ниша / Павиљон и „Салон 77“, 24.5. - 4.6./, 
изложба минијатура и уметничких књига на пергаменту " Рухо јагњета Божијег" / 
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„Салон 77“, 6.-19.6./, мултимедијална изложба "Сан" професора Чедомира Васића / 
галерија "Србија"4. 10.-1.11./. 
Значајан догађај била је изложба Владимир а Величковића - уметника који је члан 
САНУ, Француске академије лепих уметности,  Македонске академије наука и 
уметности.  Изложбу  су  чиниле слике, цртежи и колажи из  циклуса "Гаврани" а 
реализована је у Галерији "Србија" у периоду од 4.9. до 1. 10. 2013. Била је по прва 
изложба нашег прослављеног уметника у Нишу а изазвала је огромну медијску 
пажњу  и велико  интересовање публике са 8289 посетилаца. 

С друге стране изложба "Сан" Чедомира Васића проглашена је за најбољу изложбу  
у нашој земљи у 2013 години.  Професор  Васић  ,као аутор  изложбе, добио је 
"Политикину" награду  из фонда „Владислав Рибникар". Први пут у историји 
доделе  награде,  ово изузетно цењено национално  признање додељено је за 
изложбу  реализовану  у Нишу .
Поводом обележавања четрдесетогодишњице рада уметника из Ниша: Александра 
Блатника,  Драгана Момчиловића и Мирољуба Костића, реализоване су њихове 
самосталне изложбе у Галерији "Србија". 

Изложбе Блатника и Момчиловића су  подразумевале презентацију  њихових слика 
насталих у последњих  десетак година, док је изложба  Костића била 
ретроспективног карактера са заступљеним радовима у области индустријског 
дизајна и вајарства.

 Од нишких уметника самосталне изложбе током године имали су још : Бојан 
Живић, ( ванредни проф. на ФУ у Нишу) и уметници млађе генерације (Анђела 
Мујчић, Олга Ђорђевић, Ивана Станковић и Милица Пешић) док је изложбом In 
memoriam представљен избор из  сликарског опуса Веселина Денкова. 

Самосталне изложбе,  припадале су  разноврсним ликовним медијима и 
дисциплинама (слике, графике, цртежи,  фотографије,  инсталације и објекти).

У програму су поред најбројнијих уметника из  Београда и Ниша били заступљени и
уметници из Ужица, Вршца, Новог Сада.

Остварена је и сарадња са компанијом Winner осигурање чија је колекција 
представљена изложбом под називом " Озвучење", док је у сарадњи са удружењем 
УЛУПУДС региона Ниш реализована колективна изложба чланова овог удружења. 
Страна уметност је била  заступљена са две изложбе /самостална изложба графика 
уметнице из Данске -Тине Хинда и колективна изложба фотографија петоро 
уметника из  Чешке/. 
Наша установа је током године,  изложбом "Различито  у истом - мотиви Сићева" 
представила свој фонд и Ликовну  колонију  "Сићево" у Галерији "Надежда 
Петровић" у Чачку , Културном центру у Новом Пазару и Центру за културу у 
Рашки.  
Крај године обележен је традиционалним  изложбама: Ликовна колонија "Сићево 
2013" и  "Нишки цртеж" која је републичка изложбена манифестација која 
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промовише цртеж као самосталну  ликовну дисциплину . Чак је 138 уметника из 
многих  градова Србије, послало своје радове а након жирирања дела,  радови  115 
уметника је прихваћено  за излагање. 

У односу  на предвиђени програм,  нису  реализоване три изложбе /Јелена Минић, 
Владета Живковић, Саво Пековић/ јер су  на инсистирање уметника  пребачене за 
наредну  годину , док је изложба швајцарског уметника Аурелија Копаининга 
замењена изложбом графика уметнице из  Данске - Тине Хинд.

О свим изложбама у галеријским просторима Народне новине су објављивале 
најаве и приказе. Такође изложбени програм  редовно је праћен и од стране 
електромских медија - посебно  градских  ТВ станица (Нишка телевизија,  Belle 
Amie ) а повремено  и од стране РТС-а и ТВ Коперникус.
Поред медијске пажње изложбе у организацији наше установе изазвале су  и велико
интересовање шире јавности и публике.  Редовне су биле посете изложбама и од 
стране ученика појединих  средњих школа у Нишу / Гимназија "Бора Станковић, 
Грађевинско-техничка школа "Неимар", Машинска школа, Уметничка школа.../

Попис реализованих  изложби:

ПАВИЉОН У ТВРЂАВИ
Драган Вићентић- 14.2 - 3.3.

                Весна Павловић и Едвардо Алвадаро - 5.3. - 20. 3.
изложба "У славу  дрвета"Југосвал Влаховић Драгољуб Варајић, 
Коста Богдановић  - 21.3. - 10.     
Горан Деспотовски,  11. 4 - 23.4.
Тијана Фишић  - 25.4. - 18.5.
изложба Удружења "Цар Константин", 2.6. - 9.6.
Мастер изложба студената ФУ Ниш - 2. 7. - 20.7.
Графичка радионица "Сићево 2012"- 23. 7. - 19. 8.
Бојан Живић изложба графика "Продори"20. 8. - 12. 9.
Ивана Станковић  и Милица Пешић, графике и таписерије - 17. 9. - 3. 
10.
Tомислав Петровић - 8. -22. 10.
Изложба цвећа 23.  - 27. 10. 
In memoriam Веселин Денков 29.10. - 15.11.
Ликовна колонија СИЋЕВО - 19.11. - 8.12.
Ниш и хришћанство  /изложба Завода за заштиту  споменика/ 10.-
18.12.

„САЛОН 77“  У ТВРЂАВИ
Алекса Гајић,  ФКЦ, 12. 3.-25.3.
Едвине Хлудецкова / фотографије 9.4. - 22.4.
Драгана Малушић - 23. 4. - 8. 5.
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Анђела Мујчић - 9. 5. - 22.5.
Променљива географија крај маја поч.јуна - пројекта 23.5. - 5.6.
Пергамент Србије  - Јагње Божије 6.6.-26.6.
Божа Васић  - 27.6. - 14.7
Вишња Николић - 18.7. - 31.7.
Тине Хинд, графике на платну  - 1.8.10.8.
Nisvil 11.8. -20.8.
Милица Антонијевић, графике 29.8. - 10.9.
Олга Ђорђевић, слике - 12.9. - 25.9.
Гордана Јанков, слике и цртежи - 26.9. - 9. 10.
Чај одличан /група стрип цртача - 10.10.-20.10.

ГАЛЕРИЈА „СРБИЈА“
Професори Факултета уметности 17. 1.
Миодраг Нагорни, графике 7. 2.
Сајам књига 25.2 - 4.3.
Загорка Стојановић, таписерије 7. 3. 
Ниш Арт фондација 3.4 - 15.5. 
изложба Озвучење - из колекције Винер осигурања17.5. - 27.5.
Сусретања / избор из фондова колонија Милешева, Сопоћани и 
Градац/ 30.5. - 21.6.
Драган Момчиловић, слике и цртежи 25.6. - 14.7.
УЛУПУДС региона Ниш 16.7. - 4.8.
Александар  Блатник, слике 20. 8. - 30. 8.
Влада Величковић, слике,  колажи, цртежи 3. 9.- 30. 9.
Чедомир Васић, принтови, неонска инсталација  4. 10. - 28.10.
Салон урбанизма 6. до 13. 11. 
Мирољуб Костић, дизајн и мала пластика 15.11 - 8.12.
НИШКИ ЦРТЕЖ - 11.12. - 31.12

МУЗЕОЛОШКА ДЕЛАТНОСТ

Како је Галерија савремене ликовне уметности Ниш- установа културе од 
националног  значаја  установа музејског карактера која има властити фонд 
уметничких  дела, сви послови музеолошког карактера који се тичу музеолошке 
документације и послова заштите и  чувања дела, њихове презентације и 
проучавања су такође саставни део активности установе.

Током 2013. године настављене су  уобичајне музеолошке активности: вођење 
музејске документације о свакој изложби и новоприспелом делу у фонд Галерије 
савремене ликовне уметности  Ниш-установе културе од националног  значаја, 
вођење књиге инвентара, хемеротеке, брига око чувања и заштите дела из фонда. 

                              Настављен је процес обогађивања  галеријског фонда и током  године, без откупа и 
само на основу  поклона уметника и обавезе по основу  учешћа у 
манифестацијама које наша установа организује. 
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                              Захваљујући Ликовној колонији "Сићево 2013" у фонд Галерије савремене ликовне
уметности Ниш-установе културе од националног  значаја  унета су  следећа дела:.

1.Милан Вукашиновић:Сићевачка клисура,комб.техника,100 х 80 цм /уг.бр .513 /XI 
од 9.09.2013.
2.Наод Зорић:Гуслар ,уље на платну ,70 х 50 цм/уг.бр .513/9.09.2013./
3.Наод Зорић:Црногорка,цртеж угљеном,100 х 67 цм /уг.бр .513/9.09.2013./
4.Нина Ковачева:Светло и тама у Сићеву-диптих,уље на платну ,160 х 100 
цм/уг.бр .513 /II од 9.09.2013./
5.Весна Милуновић:Надеждина Хаљина,уље на платну ,100 х 80 цм /уг.бр .513/IX од
9.09.2013./
6.Канами Морита:Размишљање  о протоку времена-диптих,  литографија,56 х 50 цм 
и 56 х 25 цм /уг.бр .513/V од 9.09.2013.
7.Канами Морита:Боје у духу  ваздуха,литографија,пл.37 х 30 цм /уг.бр.513/V од 
9.09.2013.
8.Канами Морита:Део  мог путовања-поље,литографија,пл.20 х 20 цм /уг.бр .513/ V 
од 9.09.2013./
9.Павле Насковић:Сићевачки предео 1,уље на платну , 90 х 200 цм/х  2/513/XII од 
9.09.2013.
10.Павле Насковић:Сићевачки предео 2,уље на платну , 90 х 200 цм /513/XII од 
9.09.2013.
11. Валентин Стефанов и Нина Ковачева:3.39%,видео  рад/уг.бр .513/III од 9.09.2013.
12.  Валентин Стефанов и Нина Ковачева:Wet contact ,видео рад 2002./уг.бр .513/III 
9.09.2013./
13.Валентин Стефанов:Art is...комб.техника,  70 х 100 цм/уг.бр.513/III од 9.09.2013./
14.Валентин Стефанов:Creativiti  is...комб.техника,  70 х 100 цм/уг.бр .513/III од 
9.09.2013./
15.Иван Тоцић: ФБ Сићево, уље на платну ,80 х 100 цм/уг.бр .513 /1 од 9.09.2013./
16.Јелена Трајковић:Жене кроз историју  цивилизације-Надежда Петровић“,комб.на
платну ,100 х 80 цм/уг.бр .513/VII од 2.09.2013./
17 Јелена Tрајковић:Човек под знаком питања,комб.техника на папиру ,100 х 80 цм/
/уг.бр .513/VII од 2.09.2013./
18.Марија Каузларић:Син-инсталавција/,уг.бр.513/X од 9.09.2013./
19.Рајко Попивода :Сићево 1 ,шпер  плоча –рељеф 60 х 60 цм/уг.бр .513/VI од 
9.09.2013.
20. Рајко Попивода :Сићево 1 ,шпер  плоча –рељеф 60 х 60 цм/уг.бр .513/VI од 
9.09.2013./
21.Рајко Попивода: Сићево 4,2013., комб.техника на шпер-плочи,рељеф,60 х 60 
цм/513/VI/
22.Гордана Казимировић Јанков: Из циклиса:Врт добре наде,  уље на платну ,70 х 60
цм/уговор бр .513/VIII
23.Милица Лазаревић: „1992.“.комб.техника,100 х 80 цм/уг.бр.513/IV од 9.09.2013./
У октиву студијске збирке а по одлуци стручног тела евидентирана су следећа 
дела: Гордана Казимировић Јанков:Сићевачки запис –цртеж ,27 х 38 цм 
/уг.бр .513/VIII од .09.2013./
Канами Морита: Сићево 2013.уље на платну ,70 х 50 цм уг.бр .од 9.09.2013./
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Захваљујући обавезама уметника да након боравка у Графичкој радионици у 
Сићеву  фонду  остављају  своја дела, ове године у књизи инвентара унето је 30 
графика уметника који су  били учесници радионице од 211 до 213.године. 
Значајан поклон нишкој Галерији од седам својих  графика учинио  је уметник  
Миодраг Нагорни. По једну графику  поклонили су Жо Ан Вил  и Мишел Барзин,  
две графике Пиа Скогберг. Цртежи Јелене Шалинић  и Цветка Лаиновића као  и по 
једна слика Драгане Малушић и Миле Гвардиол су такође поклони фонду установе 
у 2013.години.

Током године константно су  контролисани услови чувања дела у депоима.  
Оптимални услови којима се обезбеђује правилно  чување уметничких дела су 
константни микроклиматски амбијент што зависи од рада и исправности уређаја 
који то обезбеђују (клима уређај, светло, против пожарни детектори). Нажалост 
током године није набављен још један метални орман за чување дела на папиру 
такође, констатовано  је да су  капацитети постојећих депоа попуњени.  
Посао  формирања конзерваторске документације: унос података (записи ознаке, 
дигитални снимци и компјутерска обрада), стање и конзерваторсе интервенције на 
ауторским делима,  из фонда установе, настављен је у овом периоду .
Стручна служба је водила посебну  евиденцију  и контолу стања дела из фонда која 
су  била обухваћена изложбом "Различито у истом - мотиви Сићева" нарочито  
приликом транспорта и примопредаје дела између  наше и установа из Чачка, Новог
Пазара и Рашке.

Различитим конзерваторсто-рестаураторским третманима била су  
подвргнута следећа дела: слике Зорице Костић  / консолидација бојених  слојева 
чишћење истих,  лакирање, санација паспартуа и украсних рамова/ слика Милана 
Коњовића/консолидациј а бојених слојева/ слика Николе Фидановског и слика 
"Циканке перу веш" Боже Илића /постављање платнених  наставака чиме је 
омогућено боље натезање платна/, слика Нусрета Пашића /санација пробоја платна 
и ретуш/ слика Пеђе Милосављевића/ равнање набораног платна,  грундијање,  
чишћење, ретуш/ слика Столета Стојковића /примена консолодицационих  и 
стабилизационих  техника, шпановање на нови клинасти оквир /. 

ИЗДАВАЧКО - ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ

Галерија савремене ликовне уметности  Ниш- установа културе од националног 
значаја је у наведеном периоду  публиковала 31 каталог  а од тога за 8 каталога  је 
суиздавач. Штампано  је  13 каталога на преклоп /4 стране/ углавном за изложбе у 
„Салону 77“и Павиљону у Тврђави, седам троделних  каталога /6 страна/,  пет 
каталога на осам страна и шест каталога на 16 страна.  

Наша установа је финансијски учествовала у штампању  обимног каталога 
Владимира Величковића који је био обима 160 страна а каталог је рађен у сарадњи 
са Галеријом САНУ из Београда.  
За све изложбе су израђивани  плакати и позивнице.
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У циљу поспешивања информативне делатности, редовно је ажуриран сајт 
установе који је имао  36 401 прегледа.  Посебно је активна и посећена Facebook 
ствана, која дневно има око сто  прегледа. Такође, наша установа је месечно  
објављивала на свом сајту  часопис за културу и уметност ИЧЧ. Часопис садржи 
приказе изложби које се организују  у Нишу , Србији и иностранству, као и 
теоријске текстове и интервјуе са уметницима

МЕДИЈСКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  ГАЛЕРИЈЕ  САВРЕМЕНЕ  ЛИКОВНЕ
УМЕТНОСТИ НИШ-УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ

ЗНАЧАЈА У 2013.
   Током 2013. године све активности Галерије савремене ликовне уметности – 
Установе културе од националног значаја биле су  медијски пропраћене,  пре свега 
од стране локалних штампаних  и електронских медија, али и националних.  
   О свечаном отварању изложби грађане су информисале „Народне новине“ 
пригодним текстом и илустрацијом,  а истовремено аутори и уметници ( сликари, 
графичари, вајари...) су  то чинили гостујући у  Јутарњем програму Нишке 
телевизије,  ТВ Белами и ТВ Коперникус и у дневним емисијама поменутих 
телевизијских станица.  
   Атмосферу са отварања изложби и разговор са уметницима и ауторима 
преносили су  дописништво Радио  Београда,  РТС- дописништво у Нишу , НТВ, 
Белами тв у својим дневно – информативним и емисијама из  области културе, kaо  и
дневне новине Блиц,  Вечерње новости.   
   План и програм Галерије савремене ликовне уметности – Установе културе од 
националног  значаја и активности везане за обележавање Миланског едикта у 
вечерњим (ударним) терминима представљали су  директор  и градски већник  
(ресорно задужен за културу).
   Изузетно добро пропраћена од стране медија била је Ликовна колонија „Сићево“ 
2013, oд отварања, преко процеса настанка уметничких дела у Сићеву до завршне 
изложбе у Павиљону у Тврђави. Такође, на Белами тв емитован је серијал  од 8 
епизода о историјату  колоније под називом „Путеви ликовне колоније  Сићево“. 
   Медији су  извештаји и о изузетно богатом програму у сва три изложбена 
простора током 10. Ноћи музеја.  
    Галерија савремене ликовне уметности Ниш-Установа културе од националног  
значаја је током 2013. организовала три конференеције за новинаре ( поводом 
изложбе Владе Величковића, Чедомира Васића и отварања Ликовне колоније 
Сићево) са којих су такође извештавали штампани и електронски медији. 
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ЛИКОВНА КОЛОНИЈА "СИЋЕВО 2013"

У периоду од 2. до 11. септембра 2013.  организована је Ликовна колонијуа"Сићево
2013". Учесници колоније били су  уметници из  Србије и иностранства, што значи 
да је задржан међународни карактер . 

Селектор  Ликовне колоније била је историчар уметности Милица Тодоровић - 
уметнички директор Галерије савремене ликовне уметности Ниш-установе културе
од националног значаја.  

Учесници Ликовне  колоније били су  Каснами Морита /Јапан/, Валентин Стефанов 
и Нина Ковачева /Софија- Париз/, Наод Зорић /Црна Гора/, Весна Милуновић, 
Рајко Попивода, Јелена Трајковић, Марија Каузларић и Милица Лазаревић  
/Београд/, Иван Тоцић  и Милан Вукашиновић /Ниш/, Гордана Јанков /Нови Сад/, 
Павле Насковић /Алексинац/.  

Учесници колоније били су  уметници различитих генерација,  разноврсних стилова 
и коришћених уметничких  средстава. Намера селектора била је да оваквим сазивом
сугерише идеју  о потпуној равноправности и толеранцији најразличитијих  праваца 
и стилова у актуелном уметничком тренутку а у духу године толеранције.
Наша установа је као организатор обезбедила материјал за рад, исхр ану и смештај 
уметницима.  Ликовна колонија је била радног карактера. Током трајања уметници 
су  детаљније обишли Сићевачку  клисуру и манастире,  културно-историјске 
споменике Ниша а имали су  и пријем у Скупштини града. 

Значајна сарадња са узајамним посетама остварена је са Основном школом у 
Сићеву .
 Представници медија често  су  посећивали Колонију  и пратили  рад уметника,  тако
да су   у писаним и електронским медијима објављени бројни извештаји о Ликовној 
колонији.  

Уметничка дела настала у Колонији  чинили су  изложбу   која је организована у 
Павиљону у Тврђави од 20. новембра до 7.децембра 2013. Изложбу је пратио 
каталог са по  једном колор  репродукцијом дела сваког од учесника.  

  ГРАФИЧКА РАДИОНИЦА "СИЋЕВО 2013"

   Графичка радионица Сићево 2013. одржана је у периоду од 7. до 13. маја и 
представља тринаесто  по реду окупљање уметника-графичара у згради Колоније у 
Сићеву .
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 Као  и претходних  година и овај сазив имао  је међународни карактер а у радионицу
су  позвани Пиа Скогберг (Орхус,  Данска), Славољуб Станковић (Ниш), Тони Васић
(Скопље, Македонија),  Ранка Лучић Јанковић (Београд) и Горица Милетић 
Омчикус (Бања Лука, Република Српска).

Током заједничког седмодневног  боравка у Сићеву , учесници овог сазива радили 
су  у техникама дубоке и високе штампе. Разменили су  искуства везана за различит 
приступ графици и техникама рада на матрици. Наша установа  је организована 
контакте са нишким уметницима и стручном јавношћу ,а  реализована је посета 
Уметничкој школи и Факултету    уметности у Нишу, као и бројни контакти са 
медијима и гостовања на нишким телевизијама

По правилима Графичке радионице Сићево  сваки учесник је дужан  да реализује 
две графике галеријског формата (80x60cm) па се сходно  томе од петоро учесника 
овогодишњег  сазива очекује 10 нових графиких дела у укупном тиражу  од 50 
отисака.  

 РЕАЛИЗОВАНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  У УМЕТНИЧКОЈ КОЛОНИЈИ
„СИЋЕВО“ 

У току 2013.године у објекту  Уметничке колоније у Сићеву  реализоване су 
следеће манифестације:

 Приредба поводом прославе школске славе Св. Саве.
 Виноградарска слава Св. Трифун. Традиционално  сваке године Савет 

грађана МК Сићево у сарадњи са општином Нишка Бања 14. фебруара 
обележава славу виноградара и винара у простору Уметничке колоније .

 Графичка радионица у организацији Галерије Савремене ликовне 
уметности- Установе културе од националног  значаја од 7. до  14.маја.

 Савременост-позитивна географија. Пројекат је реализован у периоду од 20. 
до 27. маја.

 Прослава Дана школе “Душан Тасковић  Срећко“ 28.маја.
 Дани жалфије.  Културно-еколошка манифестација  у организацији Савета 

грађана МК Сићево, општине Нишка Бања и Нишког културног центра. 
Реализована је у простору Уметничке колоније 1.јуна.

 Међународна фото колонија од 31. маја до 7.јуна. Организатор  је Нишки 
културни центар .

 Факултет уметности из Ниша 19.јула обележио је крај школске године.
 Боравак археолога у Сићеву  од 19.јула до 14. августа. Међународни 

археолошки тим из Србије, Канаде и Америке којим руководи проф. Душан 
Михаиловић из Београда био  је смештен у објекту  Уметничке колоније.

 Традиционална Ликовна колонија одржана је од 1. до 11. септембра.
 Књижевна колонија од 12. до 18. септембра.
 Уметник  из Алексинца Павле Насковић радио  је у простору више дана у 

септембру  и октобру .
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 Посета Ротари клуба 3. октобра.  

 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ‐УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈАН ЗА 1.1 ‐ 31.12.2013.год.

Финансијским  планом Галерије савремене ликовне уметности Ниш-установе
културе од националног  значаја за 2013.год. планирана су  укупна средства у износу
од  32.780.00 динара,  од  тога  из  Буџета  града  29.810.00 динара  (90,9%)  а  из
сопствених  прихода  2.970.00 динара (9,1%). Планирано  је  да  се од прихода  од
продаје  робе и услуга остваре сопствени  приходи  у  износу  од  1.820.000 динара
(5,6%),  од  донација  200.000  динара  (0,6%),  од  Буџета  Републике  Србије
(Министарство  културе)  800.000 динара  (2,4%) и мешовити  приходи  од 150.000
динара (0,5%).

Гледано  по  структури планираних  средстава за плате  и накнаде  запослених
планирано  је укупно  21.008.000 динара (64%), из буџета 20.214.000 (96,2%) динара
и  сопствених  794.000 динара (3,8%). За  сталне трошкове планирано  је  4.202.000
динара (12,8%), из  буџета  3.900.000 динара (82,8%) и сопствених  302.000 динара
(7,2%). За  трошкове програма планирано  је  5.599.000 динара  (17,1%), из  буџета
4.105.000  динара  (73,3%) и  сопствених  средстава  1.494.000  динара  (26,7%).  За
текуће  поправке  и  одржавање предвиђено  је  800.000 динара  (2,5%), из  буџета
650.000 динара (81,3%) и сопствених  средстава 150.000 динара (18,7%). За  остале
трошкове планирано  је  укупно  396.000 динара (1,2%), из  буџета  241.000  динара
(60,9%) и  155.000 динара (39,1%) сопствених  средстава.  За  капитална улагања у
објекте  и  опрему је  било  предвиђено  775.000 динара  (2,4%), од тога из  буџета
700.000 динара (90,3%), а из сопствених средстава 75.000 динара (9,7%).

У посматраном периоду остварени су следећи резултати:
1. Из Буџета града пренето  је 24.918.521 динара (83,6%) од планираних средстава.

Сопствени приходи  су  остварени  у  износу  од  1.930.236 динара (65%) и то  од
продаје производа и услуга 890.976 динара (49%), од Буџета Републике Србије
0 динара (0%)  , мешовити  приходи  од  192.000 динара  (128%), од донација
230.000 (115%) и трансфера 603.835 динара.

2. По  структури пренетих  и  утрошених  средстава  из  Буџета  града  за  плате  и
накнаде запослених  исплаћено  је  19.318.764   динара  (95,6%), из  сопствених
средстава 694.589 динара (87,5%), односно  укупно 20.11.353 динара (95,3%). За
сталне  трошкове исплаћено  је  из  буџета  1.944.455 динара  (49,9%),  од
сопствених  средстава  104.464 динара  (34,6%),  односно  укупно  2.048.919
динара (48,8%). Трошкови програма су  реализовани из Буџета града са износом
од 2.547.170 динара (62,1%) а из сопствених  средстава 827.617 динара (55,4%),
тј.  у  укупном  износу  од  3.374.787 динара  (60,3%).  За  текуће  поправке  и
одржавање из  буџета  је  исплаћено  615.292 динара  (94,7%),  из  сопствених
средстава  58.177 динара (38,3%), односно  укупно  673.469 динара (84,2%). За
остале  трошкове утрошено  је  из  буџета  177.119   динара (73,5%), сопствених
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средстава  219.089 динара (141,3%), односно  укупно  396.208 динара (100,1%).
За  капитална  улагања утрошено  је  из  буџета  317.721 динара  (45,4%),
сопствених  средстава 26.300 динара (35,1%), тј.  укупно 344.021 динара (44,4%).
Укупно је из Буџета града утрошено    24.918.521   динара (  83  ,  6  %), из  сопствених
средстава  утрошено  је    1.930.236   динара (  65  ,  0  %),  односно  укупна  утрошена
средства износе    26.848.757   динара (  81  ,  9  %). Напомињемо  да је наша  установа
на почетку  године на текућем рачуну имала износ од 29.409,81 динара,  од тога
на  буџетском  рачуну  15.044,71 динара  а  на  рачуну  сопствених  прихода
14.365,10 динара.

3. У 2013. годину  пренете су  неизмирене обавезе према добављачима у укупном
износу  од  979.464,29 динара,  и  то  за  накнаде  запослених  (месечне  карте  за
превоз)  132.985 динара и за сталне  трошкове  846.509,29 динара.  Неизмирене
обевезе  се  односе  само  на  јавна  предузећа  и  то:  ЕД  „Југоисток“  -  Ниш
658.778,48 динара,  ЈКП  „Градска  топлана“  -  Ниш  157.252,69  динара,  ЈКП
„Дирекција за јавни градски превоз“ - Ниш 132.985,00 динара, ЈКП „Медиана“
-  Ниш  23.881,41  динара,  ЈКП  „Наисус“  -  Ниш  5.019,71  динара  и  ЈКП
„Обједињена наплата“ - Ниш 1.547,00 динара. 

4. На дан  31.12.2013.год.  Галерија савремене  ликовне  уметности  Ниш-установа
културе од националног  значаја има ненаплаћена потраживања према купцима
у  износу  од  220.000 динара  и  то  „Нишки  културни центар“  – Ниш  20.000
динара и „Нишки графички круг“ 200.000 динара.

5. Фактурисане  неизмирене  обавезе  установе  на  дан  31.12.2013.године  износе
2.468.036,25 динара и по  структури су  следеће:  за накнаде  у  натури (месечне
карте за превоз) 724.607,68 динара, за сталне  трошкове 1.715.394,59 динара,  за
трошкове  програма 7.751,98  динара  и  за  остале  трошкове 20.280 динара.
Неизмирене  обавезе  се  односе  на  следеће  добављаче  -  јавна  предузећа
2.440.004,27 динара: ЈП „ЕПС  снабдевање“ - Београд 1.413.256,80 динара, ЈКП
„Дирекција  за јавни  градски превоз“ - Ниш  724.607,68 динара,  ЈКП „Градска
топлана“  - Ниш 243.796,18 динара,  ЈКП „Наисус“ - Ниш 4.643,71 динара, ЈКП
„Медиана“ - Ниш 48.975,90 динара,  ЈКП „Обједињена наплата“ - Ниш 4.622,00;
-  остали  добављачи  28.031,98 динара: „ИПЦ“  - Београд  20.280.00 динара,
Аксел  - Малча 1.140,98 и Нео - 6.611,00 динара.

 Директор 

__________________________
      Милић  Петровић



ТАБЕЛА УПОРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРИХОДА И РАСХОДА  ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ  од 1.1. до 31.12.2013.

РБ ПОЗ КОНТО НАЗИВ
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

%(6:5)
2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

ПОЧЕТНО СТАЊЕ 703,831 15,045 14,365
1 96 411000 Бруто плате запослених 15,367,061 16,393,917 6.7% 312,595
2 97 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2,734,494 2,922,847 6.9% 4
3 98 413000 Накнаде у натури 147,110 0 ‐100.0% 1,800
4 99 414000 Социјална давања запосленима 0 0 0.0% 312,915
5 101 416000 Награде запосленима 393,749 0 ‐100.0% 67,275
6 102 421000 Стални трошкови 2,748,654 2,077,181 ‐24.4% 159,810
7 103 422000 Трошкови путовања 139,049 90,688 ‐34.8% 115,595
8 104 423000 Услуге по уговору 528,389 1,218,490 130.6% 131,094
9 105 424000 Специјализоване услуге 239,703 637,573 166.0% 343,465
10 106 425000 Текуће поправке и одржавање 353,199 615,292 74.2% 58,177
11 107 426000 Материјал 268,156 519,559 93.8% 256,614
12 112 482000 Порези, таксе и казне 0 0 0.0% 375
13 113 482300 Новчане казне по решењу суда 0 125,253 0.0% 144,217
14 114 511000 Капитално одржавање зграда и објеката 143,750 117,798 ‐18.1% 0
15 115 512000 Машине и опрема 98,368 199,923 103.2% 26,300
16 116 515000 Нематеријална имовина 0 0 0.0% 0

УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 23,161,682 24,918,521 7.6% 1,930,236
ОДОБРЕНО ПЛАНОМ 26,400,000 29,810,000 12.9%

РАЗЛИКА (МАЊЕ УПЛАЋЕНО) 3,238,318 4,891,479 51.0%
% ПЛАН ‐ УПЛАТА 12.27% 16.41%

САЛДО НА КРАЈУ ГОДИНЕ 15,045 4,761 13,128
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОСТВАРЕНИ % ПЛАН 2013

1 744100 Приходи из донација 15,000 230,000 1433.3% 200,000
2 781000 Трансфери 8,000 603,835 7447.9% 0
3 742300 Приходи од роба и услуга 791,180 890,976 12.6% 1,820,000
4 745100 Мешовити приходи 104,000 192,000 84.6% 150,000
5 791100 Буџет Републике 400,000 0 ‐100.0% 800,000

УКУПНО 1,318,180 1,916,811 45.4% 2,970,000
% уплата из буџета / сопствени приходи 5.7% 7.7%
Планирано 2,700,000 2,970,000 10.0% 2,970,000
% планирано / остварено ‐51.2% ‐35.5%

СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА



ТАБЕЛА УПОРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРИХОДА И РАСХОДА  ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ  од 1.1. до 31.12.2013.

УКУПНИ ПРИХОДИ 24,479,862 26,835,332 9.6% ‐35.0%



ТАБЕЛА УПОРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРИХОДА И РАСХОДА  ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ  од 1.1. до 31.12.2013.
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(6+8)
16,706,512
2,922,851

1,800
312,915
67,275

2,236,991
206,283

1,349,584
981,038
673,469
776,173

375
269,470
117,798
226,223

0
26,848,757

17,889

УКУПНИ 
РАСХОДИ



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ од 1.1. до 31.12.2013.год.

поз. конто ВРСТА ТРОШКОВА
% БУЏЕТСКА СРЕДСТВА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА УКУПНО неизмирене

ук.тр. планирано остварено % оств . планирано остварено % оств . планирано остварено % оств . обавезе
Плате и накнаде запослених 74.5% ### ### 95.6% 794,000 694,589 87.5% ### ### 95.3% 724,608

96 ### Бруто плате запослених 62.2% ### ### ### 550,000 312,595 56.8% ### ### 98.6% 0
97 ### Соц.доприн.на терет послодавца 10.9% 2,935,000 2,922,847 99.6% 99,000 4 0.0% 3,034,000 2,922,851 96.3% 0
98 ### Накнаде у натури 0.0% 465,000 0 0.0% 75,000 1,800 2.4% 540,000 1,800 0.3% 724,608
99 ### Солидарна помоћ запослених 1.2% 0 0 0.0% 20,000 312,915 1565% 20,000 312,915 1565% 0

101 ### Награде запосленима 0.3% 420,000 0 0.0% 50,000 67,275 ### 470,000 67,275 14.3% 0
Стални трошкови 7.6% 3,900,000 1,944,455 49.9% 302,000 104,464 34.6% 4,202,000 2,048,919 48.8% 1,715,395

### ### Трошкови платног промета 0.6% 130,000 123,575 95.1% 35,000 33,007 94.3% 165,000 156,582 94.9% 0
### ### Енергетске услуге 5.5% 3,070,000 1,466,589 47.8% 50,000 6,780 0.0% 3,120,000 1,473,369 47.2% 1,657,055
### ### Комуналне услуге 0.6% 370,000 151,863 41.0% 140,000 17,882 12.8% 510,000 169,745 33.3% 58,241
### ### Услуге комуникација 0.9% 330,000 202,428 61.3% 70,000 38,795 55.4% 400,000 241,223 60.3% 99
### ### Остали трошкови 0.0% 0 0 0.0% 7,000 8,000 ### 7,000 8,000 ### 0

Трошкови програма 12.6% 4,105,000 2,547,170 62.1% 1,494,000 827,617 55.4% 5,599,000 3,374,787 60.3% 7,753
### ### Трошкови осигурања 0.7% 150,000 132,726 88.5% 250,000 55,346 22.1% 400,000 188,072 47.0% 0
### ### Службена путовања у земљи 0.8% 170,000 90,688 53.3% 120,000 115,595 96.3% 290,000 206,283 71.1% 0
### ### Службен.путовања у иностранство 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
### ### Услуге информисања 3.1% 945,000 777,432 82.3% 309,000 54,175 17.5% 1,254,000 831,607 66.3% 0
### ### Услуге за домаћ.и угоститељство 1.1% 600,000 282,642 47.1% 70,000 1,843 2.6% 670,000 284,485 42.5% 0
### ### Репрезентација 0.1% 24,000 8,627 35.9% 20,000 18,871 94.4% 44,000 27,498 62.5% 1,070
### ### Остале опште услуге 0.7% 320,000 149,788 46.8% 80,000 38,050 47.6% 400,000 187,838 47.0% 0
### ### Услуге културе 3.4% 1,106,000 570,673 51.6% 270,000 331,737 ### 1,376,000 902,410 65.6% 0
### ### Остале специјализ.услуге 0.3% 130,000 66,900 51.5% 30,000 11,728 39.1% 160,000 78,628 49.1% 0
### ### Материјал за саобраћај 0.3% 55,000 33,000 60.0% 90,000 58,201 64.7% 145,000 91,201 62.9% 1,141
### ### Материјал за културу 1.2% 362,000 312,951 86.5% 40,000 8,603 21.5% 402,000 321,554 80.0% 0
### ### Материјал за хигијену и домаћин. 0.6% 120,000 67,574 56.3% 120,000 81,719 68.1% 240,000 149,293 62.2% 5,542
### ### Материјал за посебне намене 0.4% 123,000 54,169 44.0% 95,000 51,749 54.5% 218,000 105,918 48.6% 0

Текуће поправке и одржав. 2.5% 650,000 615,292 94.7% 150,000 58,177 38.8% 800,000 673,469 84.2% 0
### ### Текуће одржавање објеката 2.0% 500,000 499,999 ### 60,000 25,374 42.3% 560,000 525,373 93.8% 0
### ### Текуће одржавање опреме 0.6% 150,000 115,293 76.9% 90,000 32,803 36.4% 240,000 148,096 61.7% 0

Остали трошкови 1.5% 241,000 177,119 73.5% 155,000 219,089 ### 396,000 396,208 ### 20,280
### ### Компјутерске услуге 0.0% 0 0 0.0% 0 18,154 0.0% 0 18,154 0.0% 0
### ### Услуге образов.запослених 0.0% 15,000 0 0.0% 0 0 0.0% 15,000 0 0.0% 20,280
### ### Административни материјал 0.3% 70,000 51,866 74.1% 60,000 28,689 47.8% 130,000 80,555 62.0% 0
### ### Материјал за усаврш.запослених 0.1% 0 0 0.0% 30,000 27,654 92.2% 30,000 27,654 92.2% 0
### ### Обавезне таксе 0.0% 0 0 0.0% 50,000 375 0.8% 50,000 375 0.8% 0
### ### Новчане казне по решењу суда 1.0% 156,000 125,253 0.0% 15,000 144,217 0.0% 171,000 269,470 0.0% 0

Капитална улагања 1.3% 700,000 317,721 45.4% 75,000 26,300 35.1% 775,000 344,021 44.4% 0
### ### Капитално одржавање објеката 0.4% 500,000 117,798 23.6% 0 0 0.0% 500,000 117,798 23.6% 0
### ### Пројектно планирање 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
### ### Административна опрема 0.8% 200,000 199,923 ### 75,000 26,300 35.1% 275,000 226,223 82.3% 0
### ### Опрема за културу 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
### ### Опрема за јавну безбедност 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
### ### Нематеријална имовина 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0

УКУПНО: ### ### ### 83.6% 2,970,000 1,930,236 65.0% ### ### 81.9% 2,468,036

конто ВРСТА ПРИХОДА % ук.пр.планирано остварено %
### Приходи од продаје роба и услуга 5.6% 1,820,000 890,976 49.0%
### Приходи од донација 0.6% 200,000 230,000 ### директор Галерије СЛУ Ниш
### Мешовити приходи 0.5% 150,000 192,000 ###



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ од 1.1. до 31.12.2013.год.

### Трансфери 0.0% 0 603,835 0.0%
### Буџет Републике 2.4% 800,000 0 0.0% Милић ПЕТРОВИЋ

УКУПНО: 9.1% 2,970,000 1,916,811 64.5%



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ГАЛЕРИЈЕ СЛУ НИШ од 1.1. до 31.12.2013.год.
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