
           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 16.04.2014. године, доноси
                        

Р Е Ш Е Њ Е

            I  Утврђује  се  Предлог решења о усвајању  Извештај о раду и пословању
Установе Нишки културни центар за 2013. годину.

            II  Предлог решења  о усвајању  Извештаја о раду и пословању Установе
Нишки  културни  центар  за  2013. годину  доставља  се  председнику  Скупштине
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града

III  За  представникa предлагача  по  овом  предлогу  на  седници  Скупштине
Града Ниша, одређујe се Небојша Стевановић, по овлашћењу начелник Управе за
културу и Бојана Симовић, директор Установе Нишки културни центар.

Број: 536-15/2014-03
У Нишу,  16.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



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

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

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај  о раду и  пословању Установе  Нишки  културни
центар за 2013. годину, број  418 од  04.04.2014. године,  који је  Одлуком број 419
од 04.04.2014.године, усвојио Управни одбор Установе.

II Решење  доставити  Установи  Нишки  културни  центар,  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  15. Одлуке о  оснивању Установе  Нишки културни  центар
(“Службени  лист  града  Ниша”,  бр .  2/11  –  пречишћен  текст),  Управни  одбор
Установе,  Одлуком  број  419 од  04.04.2014.године, усвојио  је  Извештај  о  раду  и
пословању  Установе  Нишки  културни  центар  за  2013.  годину,  број   418  од
04.04.2014. године и  доставио га Управи за  културу.

Током 2013. године Нишки културни центар  је самостално или у сарадњи са
другим  установама,  организовао  близу  200 концепцијски  разноврсних  програма
који  прате  актуелности  из  књижевног,  музичког,  филмског,  ликовног,  драмског  и
образовног живота града, региона  и  државе. Установа Нишки  културни  центар  је
током  2013.  године  била  организатор  и  реализатор  традиционалних  градских
манифестација  - Филмски  сусрети, Nisomnia, Књижевна  колонија,  НИМУС  као  и
градске  славе  „Свети  Цар  Константин  и  Царица  Јелена“.  Била  је и  један  од
организатора  програма  везаних  за  обележавање  Миланског  едикта.  Такође,
успешно  је  реализовала  и  низ  других  манифестација  (Нишки  сајам  књига  и
графике,  Мини  Фест,  Међународна  колонија  уметничке  фотографије,  Дечија
уметничка колонија  „Грачаница“, Награда  „Стеван Сремац“ итд), као своју редовну
активност.  Издавачки  план  НКЦ-а  у  2013.  години  због  смањења  буџета  није  у
потпуности  испуњен,  али  су  и у  овој  области  деловања  Установе  начињени
значајни издавачки резултати.

У 2013. години, у овој установи , уз  сагласност Градоначелника Града  Ниша,
увећан  је  број  запослених  у  односу  на  2012.  годину  за  шест  радника.  Нишки
културни  центар  је  у  2013.  години  исказао  дефицит у пословању  у износу  од
290.000,00 динара.

Имајући у виду да је Извештај о раду и пословању Установе Нишки културни
центар  за 2013. годину, 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 44 Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009) и 
члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар  („Службени лист 
Града Ниша“ број 2/2011-Пречишћен текст) и члана 22 Статута Установе Нишки 
културни центар , Управни одбор  на седници одржаној дана  4.4.2014, донео  је 
следећу

                                                        О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду и пословању Установе Нишки културни центар  за 2013. 
годину , бр .418 од 4. 4. 2014. годинe.

                                                  О б р а з л о ж е њ е

Директор Установе Нишки културни центар  доставио је Управном одбору 
Извештај о раду и пословању Установе Нишки културни центар  за 2013.годину  
број  418 од 4. 4. 2014. 
Разматрајући предлог Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни 
центар  за 2013. годину , а у складу  са делатношћу Установе и на основу  својих 
овлашћења,  Управни одбор  је одлучио као у диспозитиву .

                                                                                         Председник  Управног одбора
                                                                                                 Милан Петковић



На основу  члана 38. Закона о култури (Службени гласник  РС број 72/09) и члана 12. Одлуке о 
оснивању Установе Нишки културни центар  (Службени лист Града Ниша број 2/2011 – 
пречишћени текст),  и члана 19. Статута Установе Нишки културни центар , директор  дана 
4.4.2014. године подноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 

Установе НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ЗА 2013. ГОДИНУ

Установa Нишки културни центар  представља темељ културних делатности града Ниша.

Током 2013. године Нишки културни центар  је самостално  или у сарадњи организовао близу
200 концепцијски разноврсних програма који прате актуелности из  књижевног, музичког, 
филмског, ликовног, драмског и образовног живота града, региона, државе и шире. Програми су  
реализовани пред бројном публиком,  како у сопственим просторима тако и на многим другим 
местима у граду и у другим градовима Србије. Међу учесницима  су  се налазила не само  
најпознатија имена из свих домена делатности Установе него и млади,  неафирмисани ствараоци из 
нишке и многих других средина.

Са великим успехом Установа Нишки културни центар  је током 2013. године била 
организатор  и реализатор традиционалних  градских манифестација (Интернационалне хорске 
свечаности, Дани Светог Цара Константина и Царице Јелене,  Филмски сусрети,  Nisomnia, 
Књижевна колонија (у  њеном склопу и награда „Ramonda serbica“), НИМУС, Награда „Бранко 
Миљковић“) за које се подносе посебни извештаји.

НКЦ је био и један од основних организатора разноврсних програма везаних за 
обележавање Миланског  едикта,  самостално или у сарадњи са другим институцијама, установама  и
другим субјектима.

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

Издавачки план НКЦ-а у 2013. години због смањења буџета није у потпуности испуњен, али
су  и у овој области деловања Установе начињени значајни издавачки резултати.

ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

У 2013. години НКЦ је организовао следеће сталне манифестације у области културе:



48. Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма - Филмски сусрети Ниш

12. Музички фестивал „Нисомниа“

23. Књижевну колонију Сићево

39. Нишке интернацоналне музичке свечаности – НИМУС

Све  поменуте  манифестације  имају  своје  програмске  савете,  именоване  од  стране
Скупштине  града  Ниша  који  су  усвојили  програмске  и  финансијске  извештаје,  осим  Савета
Књижевне  колоније  „Сићево“  који  је  усвојио  програмски,  али  не  и  финансијски  извештај
Књижевне колоније „Сићево 2013“.

НКЦ  је у 2013. години организовао  и посебне  пројекте који по  значају  и традицији  имају
подједнак значај са јавним градским манифестацијама, али немају  њихов статус:

Мини фест у Нишу

Међународну колонију уметничке фотографије Сићево

7. фестивал поезије младих „Песнички Миљковац“

50. Нишки сајам књига и графике

11. додела награде „Стеван Сремац“

7. Колонија уметничке фотографије Сићево

13. Дани жалфије

Градска  слава  – Свети цар Константин и царица Јелена

Програмски план Установе Нишки културни центар  организован је по секторима:

- Редакција Основних програма (књижевни,  трибнски, музички, филмски и видео,  драмски, 
научно-образовни и ликовни програм);

- Редакција Посебних програма (неговање ликовног, књижевног, музичког и фолклорног 
аматерског стваралаштва);

- Редакција издаваштва   у чијем су  саставу  Часопис за књижевност,  уметност и културу 
Градина, Часопис за уметност науку и културу УНУС МУНДУС, Часопис за филмску  културу 
ФИЛАЖ и више библиотека: Трагачи, Елдорадо, Вертикале, Филмска хрестоматија, Посебна 
издања, Монографије, Градинарник, Један свет...

Током периода јануар-децембар  2013. године НКЦ је програме реализовао према утврђеном и 
усвојеном плану  и програму .



ОСНОВНИ ПРОГРАМИ

Главни и одговорни  уредник Основних програма 
Горан Станковић

Филмски и видео програм

Јануар

23-25. и 28.1. Путујући биоскоп немачког филма (други део) у Нишу

Мала сала НКЦ-а / Суорганизација: Гете институ т (Београд)

Фебруар

11.2. „Крстарење Волгом“ – пројекција документарног фото-филма Радета Радовановића 
Санторинија

Гост: Раде Радовановић – Санторини, аутор

Мала сала НКЦ-а / Суорганизација: Друштво српско-руског пријатељства „Наисус“ (Ниш)

25.2 – 6.3. Мини (Купина) Фест  - пројекција 22 филма са београдског Феста

Купина биоскоп  (сале 1 и 2) / Суорганизација: Купина филм (Ниш)

Март 

1-3.3. Дани бугарског филма 

Гост: Атанас Крстин,  генерални конзул Републике Бугарске у Србији

Мала сала НКЦ-а / Суорганизација: завичајно  удружење „Цариброд“ (Ниш), Конзулат Републике 
Бугарске у Србији

8-10.3. Дани француског филма



Мала сала НКЦ-а / Суорганизатор : Француски институт (Ниш) / Покровитељ: ГО Медијана

18-20.3. Бонус Фест – пројекција 6 уметничких филмова са Феста 2013.

Мала сала НКЦ-а

25.3. Вече руског филма – пројекција филма „Исток-запад“

Мала сала НКЦ-а / Суорганизација: Руски клуб (Ниш)

Април

2.4. Дани Бранка Миљковића – трибина и пројекција филма „Ватра и ништа“

Учесници: Иван Хаџи Здравковић, Душан Митић-Цар и Дејан Дабић

Мала сала НКЦ-а

2.4. Нишка кинотека – циклус „Фестове репризе“ (филм „Месец“)

Купина биоскоп  (сала 2) / Суорганизација: Купина филм (Ниш)

9.4. Нишка кинотека – циклус „Фестове репризе“ (филм „Крици и шапутања“)

Купина биоскоп  (сала 2) / Суорганизација: Купина филм (Ниш)

16-18.4. Турнеја фестивала „Слободна зона“ по Србији – пројекције филмова и трибине

Учесници: Рајко  Петровић, Јун Хаукеланд, др Стајнер  Брин...

Мала сала НКЦ-а / Суорганизација: Одбор за људска права (Ниш)



(„Слободна зона“ у Нишу  редовно пуни сале НКЦ-а)

16.4. Нишка кинотека – циклус „Фестове репризе“ (филм „Кад би...“)

Купина биоскоп (сала 2) / Суорганизација: Купина филм (Ниш)

23.4. Нишка кинотека – циклус „Фестове репризе“ (филм „Идиотска ноћ“)

Купина биоскоп (сала 2) / Суорганизација: Купина филм

25-30.4. Дани аустријског филма

Гости: Јелена Глишић  (амбасада Аустрије) и Небојша Поповић (селектор)

Суорганизација: Аустријски културни форум, амбасада Аустрије у Србији и Купина филм

Купина биоскоп (сала 1 и 2)

30.4. Нишка кинотека – циклус „Фестове репризе“ (филм „Сведок“)

Купина биоскоп (сала 2) / Суорганизација: Купина филм (Ниш)



Мај

7.5. Промоција књиге Душана Вукића „Целулоидни колосек“ (издавач: НКЦ)

Учесници: Верица Новаков, Дејан Дабић,  Александар  Ердељановић и Срђан Савић

Биоскоп/ музеј Југословенске кинотеке – Београд

13.5. Вече руског филма – пројекција филма „Два дана“

Суорганизација: Руски клуб (Ниш)

14.5. Промоција годишње продукције „Ју  филма данас“  (књиге: „Целулоидни свемир“, „Видљиви 
и невидљиви човек“ и „На крају првог, можда нови почетак“)

Учесници: Северин М. Франић , Бранислав Милтојевић, Дејан Дабић и Срђан Савић

14.5. Нишка кинотека – циклус „Хришћанство на филму“ (филм „Мери, краљица Шкотске“)

Купина биоскоп (сала 2) / Суорганизација: Купина филм (Ниш)

21.5. Нишка кинотека – циклус „Хришћанство на филму“ (филм „Мисија“)

Купина биоскоп (сала 2) / Суорганизација: Купина филм (Ниш)

23.5. Промоција књиге Питера Богдановича „Џон Форд“ (издавач: НКЦ)

Биоскоп/ музеј Југословенске кинотеке – Београд

24-27.5. Дани европског филма

Гости: Николаус Келер , директор  Аустријског културног форума, Атанас Крстин,  генерални 
конзул Републике Бугарске у Србији, Срђан Алексић, члан Градског већа и Срђан Савић, 
председник  ГО Пантелеј

Суорганизација: Медија центар  (Ниш), Француски центар (Ниш), ЕУНИК и ЕУ инфо центар  
(Београд) / Покровитељи: Град Ниш и ГО Пантелеј

28.5. Нишка кинотека – циклус „Хришћанство на филму“ (филм „Андреј Рубљов“)



Купина биоскоп  (сала 2) / Суорганизација: Купина филм (Ниш)

Напомена: Јун, јул и август – припрема  и организовање градске манифестације,  48. Фестивала 
глумачких остварења домаћег  играног  филма који је одржан од 26. до 31. августа (селектирање 
филмова у званичном и пратећем програму , припрема каталога и других фестивалских  
публикација,  вођење прес конференција...)

Септембар

6-7.9. Француски филмски караван - Amour Toujours (француски филмови на тему љубави)

Гост: Орели Мишел, директорка Француског института у Нишу

Суорганизација: Француски институт – Ниш

Октобар

16-19.10. Дани мексичке културе у Нишу (изложба „Аматес“, концерт групе „Ел  Дорадо“ и циклус
филмова Луиса Буњуела)

Гост: Хозе Умберто Кастро, заменик амбасадора

Хол Универзитета,  мала сала НКЦ-а / Суорганизација: Амбасада Мексика у Србији,  НКЦ и СКЦ –
Ниш

24-29.10. Гете фест / Недеља немачког филма у Нишу

Купина биоскоп (сале 1 и 2) / Суорганизација: Гете институт (Београд), СКЦ – Ниш и Купина 
филм (Ниш)

Новембар

2-5.11. Француски филмски караван - Дани з'анимације  (циклус француских анимираних филмова)

Мала сала НКЦ-а / Суорганизатор : Француски институт (Ниш)

9-11.11. Девети филмски фестивал  „Слободна зона“ (истовремено Београд, Ниш, Нови Сад)

Мала сала НКЦ-а / Суорганизатор : Одбор за људска права (Ниш)



Децембар

30.11-3.12. Дани руског филма

Мала сала НКЦ-а / Суорганизатор : Друштво српско-руског пријатељства „Наисус“

28.12. Четврто новогодишње вече подводног филма

Мала сала НКЦ-а / Суорганизатор : Ронилачки клуб „Naissus“

Напомена: уређивање књиге „Целулоидни колосек“ и учешће у промоцији ове књиге у Београду – 
2.3. на Фесту, 7.5. у Кинотеци и 27.11. на нишком Сајму  књига, учешће у уређивању троброја 
часописа „Филаж“  (7/8/9) и на промоцији,  13.8. у Филмском центру Србије, као и учешће на 
промоцији књиге „Џон Форд“, 23.5. у Кинотеци 

Уредник Филмског и видео програма: Дејан Дабић

                                                       

        

Књижевни програм

Јануар

30. јануар 2013. у 12,00 / Хол НКЦ-а

СВЕТОСАВСКИ АНТИКВАРИЈАТ  , коктел  и размена књига  

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

Фебруар

21. фебруар  2013. у 19,30 / Мала сала НКЦ-а

НИН-ова  награда   и Награда „Меша Селимовић“ за 2012. годину

Представљање романа ВЕЛИКИ РАТ, Александра Гаталице, у издању  Вулкана.

Учесници:



Александар  Гаталица,  аутор лауреат 

Александар  Јерков, уредник издања

Васа Павковић, председник Ниновог жирија

Представљање романа ВЕЛИКИ РАТ пред бројном публиком,  било је занимљиво и инспиративно.
Пуна сала заинтересованих  читалаца подстакла је учеснике у програму  да  надахнуто изложе своја
виђења издавачке продукције из претходне године, као и садржаје оних романа који су ушли у 
најужи избор за Нинову  награду . Уредник едиције Путеви говорио је о феномену  ратних романа и 
закључио да великој теми следује  обимна књига. Сам аутор је испричао причу о настајању 
ВЕЛИКОГ РАТА, рекавши да,  упркос очекивањима одређених критичара да смо као писци дужни
да се позабавимо  најновијим ратом и кривицом која нам се ставља на терет, он није писац који 
може да напише такву књигу . Гаталица се у свом излагању  дотакао  различитих схема  које писци 
праве, како би презицно манипулисали својим бројним ликовима. У том контексту , а на примеру 
ЗЛАТНОГ  РУНА и ВЕЛИКОГ РАТА, напоменуо је да Пекића сматр а својим духовним оцем.  

Након завршетка промоције,  формирао се  ред посетилаца који су  стрпљиво чекали, најпре да купе
књигу , а потом и  да им аутор испише посвету и потише се на једној од страница ВЕЛИКОГ 
РАТА. Део промоције одвијао се у форми разговора водитељке,  гостију  и посетилаца.

Март

Среда, 20. март  2013. у 19,00 / Регионални центар  за образовање, Конференцијска сала

У част Дана поезије

Циклус: ПЕСМА НАД ПЕСМАМА 

Отворени интервју са Љиљаном Марковић, професорком, ауторком књиге песама БЕЗИМЕНКА.

Пред бројном публиком која је испунила салу Регионалног  центра за образовање, изведен је 
програм поводом Дана поезије, а са циљем да се као ствараоци и као читаоци афирмишу  
просветни радници, у овом случају наставници и професори српског језика. У првом делу  вечери 
учествовала је Јелена Анђелковић, координаторка у Регионалном центру , објавивши 
успостављену  сарадњу са Нишким  културним центром и Књижевним програмом. У другом делу  
вечери С.Д.Скочајић је говорила о третману  поезије од стране издавача и књижара, али и о 
изражној потреби за писањем и јавним читањем поезије,  илуструјући своје излагање примерима.  
Трећи део  вечери отпочео  је представљањем новопокренутог циклуса ПЕСМА НАД ПЕСМАМА, 
а настављен је кратким приказом књиге БЕЗИМЕНКА и разговором са ауторком, Љиљаном 
Марковић. 

У публици су  били професори универзитета, као и наставници и професори из средњих и 
основних школа. Програм је остварен интерактивно  и у њему  су учествовали и посетиоци,  
коментаришући и читајући поезију  Љиљане Марковић.

Ово изузетно успело  вече протекло је без  присуства медија 



Петак, 29. март 2013. у 12,000 / Галерија Србија

Уметнички програм Фестивала НАУК НИЈЕ БАУК, на тему водa

НЕКА ТЕЧЕ КАО ВОДА, представљање песничког  часописног  пројекта

Учесници: Бојан Јовановић,  Зоран Пешић Сигма и Стана Динић Скочајић.

Вишегодишњи пројекат који подразумева избор  и објављивање савремене српске поезије о води, 
разменили смо са часописима у ближем и даљем окружењу. Са Бугарима, Македонцима али и са 
Шпанцима.  Градина је објавила њихове песнике,  а часописи у иностранству  су објавили поезију  
српских  песника.  

Часописе и поезију  представили су песници и уредници часописа и овог захтевног  али одрживог  
пројекта.  Нишки културни центар  је,  у истом простору , изложио своју издавачку  продукцију 
књига и часописа.  Овај програм је организован у сарадњи Нишког културног центра и Гимназије 
„Светозар  Марковић“

Програм је изведен пред четрдесетак присутних посетилаца, који су се у току програма 
смењивали, једни су  одлазили,  а други долазили,  јер је читав концепт манифестације НАУК НИЈЕ 
БАУК тако постављен. У програму су учествовали и ученици Гимназије „Светозар  Марковић“.

Април

3. април 2013. у 19 часова / Регионални центар  образовања

Циклус: ПЕСМА НАД ПЕСМАМА – ДАНИ БРАНКА МИЉКОВИЋА

Представљање књиге „БРАНКО МИЉКОВИЋ – преписка, документи,посвете“

Учесници:

Јован Младеновић, виши кустос Народог музеја у Нишу , приређивач књиге, аутор  предговора и 
напомена 

Проф. др  Горан Максимовић,  декан Филозофског факултета у Нишу , рецензент књиге

Овај програм организован је у сарадњи Нишког културног центра и Регионалног  центра за 
професионални развој запослених у образовању

Књига „БРАНКО МИЉКОВИЋ – преписка,  документи,посвете“ изазвала је велико 
интересовање професора и читалаца.  Учесници су имали задовољство да говоре у препуној сали 
Регионалцог  центра образовања. У публици су , поред професора и наставника, седели и 
заинтересовани грађани, али и професори универзитета. 

Вече је организовано  у форми разговора водитеља са учесницима у програму , који је уследио 
након исцрпних  и изузетно занимљивих излагања рецензента и аутора књиге.  Читана је и поезија 
Бранка Миљковића.



Представљање књиге„БРАНКО МИЉКОВИЋ – преписка, документи,посвете“  одвијало  се као  
сегмент вишедневне манифестације ДАНИ БРАНКА МИЉКОВИЋА, а у оквиру циклуса ПЕСМА 
НАД ПЕСМАМА.

10.април 2013. у 19 часова / Мала сала НКЦ-а

НАГРАДА МИЛАН РАКИЋ за 2012. годину

Промоција књиге песама ЗВЕЗДОСЛЕП, Милоја Дончића

Учесници:

Милоје Дончић, аутор

Душан Стојковић, књижевни критичар

Проф. др  Драгиша Бојовић,  књижевник

Милош Јанковић, књижевник

Представљање књиге и представљање награђеног песника одвијало се пред великим бројем 
посетилаца од који су неки чак стајали, јер  су сва места за седење била попуњена.

Сваки од учесника у овом догађају својим наступом је у потпуности заокупио пажњу  присутних.  
Излагања су  била исцрпна,  аналитичка и свако је доносило  и вредносни суд, не само  о поезији 
Милоја Дончића, него и о поезији која се данас пише на српском језику , као и о укупном 
књижевном животу у Србији, нарочито о наградама и награђивању . Учесници у програму  су , 
провоцирајући један другог, али и одговарајући на питања водитеља програма,  остварили 
разговор на отвореној сцени,  као својеврсни перформанс који је публика знала да вреднује и 
награди аплаузима.

Програм је пратила Нишка телевизија.

Мај

ДАНИ СТЕВАНА СРЕМЦА 2013.

Среда 22.мај / ОШ „Краљ Петар Први“

18,00- Пројекција филма „Стеван Сремац– живот и дело“, редитеља

            Микија Стаменковића, сценарио  Саша Хаџи - Танчић

18,30 - Драмско извођење анегдота из Сремчевог Ниша 

            Учесници:

            Стана Динић  Скочајић , уредник и модератор – отварање 



            Манифестације ДАНИ СТЕВАНА СРЕМЦА 

            Јован Младеновић, виши кустос Народног музеја, 

            Миљко Петровић, руководилац Црквеног играчког ансамбла „Бранко“

            Играчи,  глумци и  солисти Црквеног играчког ансамбла „Бранко“

Организација Нишког културног центра и Основне школе „Краљ Петар Први“

Четвртак 23.мај  / Мала сала НКЦ-а

11,30 - Отварање изложбе фотографија „Сремац у Нишу“ 

12,00 - Свечана додела Награде „Стеван Сремац“

            Учесници:

            Стана Динић  Скочајић  ( „Десет година бдења“, беседа поводом

             јубилеја Манифестације ДАНИ СТЕВАНА СРЕМЦА ) 

             Снежана Божић (уручује Награду)

             Тијана Спасић  (Образложење Одлуке) 

             Гојко Божовић  (у  име издавача прима Награду и чита беседу добитнице Јелене Росић) 

            Дуо гитара: Никола Ђорђевић и Душан Ђорђевић (Друга награда на

            Међународном такмичењу у Ћустендилу)

13,00   Коктел  у фоајеу 

14,00   Народна библиотека „Стеван Сремац“ ( Позајмно одељење) 

          - Отварање изложбе књига београдског издавача „Архипелаг“  

            Учесници: 

            Стана Динић  Скочајић , уводно слово  – Зашто баш „Архипелаг“,

            Гојко Божовић,  главни уредник „Архипелага“,

            Небојша Васић, директор Народне библиотеке 

            Снежана Радовић,  модератор

Организација Нишког културног центра, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ и Народног музеја



Петак 24. мај  / Регионални центар  образовања

20,00 - Ниш у причама дођоша

            Учесници:

             Радосав Стојановић, члан Удружења књижевника Србије

             Велибор Петковић, члан Друштва књижевника Ниша

             Зоран Пешић  Сигма,  члан Српског књижевног друштва

             Стана Динић  Скочајић , члан Српског књижевног друштва

Организација Нишког културног центра и Регионалног  центра за професионални развој 
запослених у образовању 

Ова манифестација је,  бројним гостовањима уредника и гостију  у медијима, најпре пажљиво 
најављена као светковина књиге која се тиче сваког читаоца,  а потом и реализована тако  да 
образује, обавести и подстакне све своје посетиоце на читање и креативно  писање. 

НАГРАДА СТЕВАН СРЕМАЦ некада је додељивана за новинску причу под шифром, па је чак и 
то престало и наступила је пауза од четири године. Пре једанаест година, овим пројектом,  награда 
је поново покренута и подигнута на виши ниво: додељује се за књигу прича или роман писан 
српским језиком, а објављен претходне године.  

Прошле године је НАГРАДА СТЕВАН СРЕМАЦ ушла у процедуру и почетком ове године 
очекује се да Одлуком Скупштине Града Ниша постане градска награда.

Октобар

3. октобар 2013. у 19,00 / мала сала НКЦ-а

Циклус ПОЗНАТИ, А НЕПОЗНАТИ, јавно читање рукописа

Учесници:
Јадранка Миленковић, аутор и
Душан Миленковић , гитара

Догађај се одвијао пред бројном публиком,  али без присуства медија.  Догађај су најавиле Народне
новине и Јужне вести.

Програм  се одвијао  у  форми дијалога  између  водитељке и ауторке.  Аутопоетички и поетички
осврти ауторке заинтересовали су  присутне у  публици  и  иницирали представљање  Књижевног
клуба „Прејака реч“ у оквиру Књижевног програма НКЦ-а.

Новембар

7. новембар 2013. / Мала сала НКЦ-а



МЕДИЈИ И ЗАКОН О ИНФОРМИСАЊУ

Учесници:

Жељко Цвијановић,  уредник Новог стандарда

Нино  Брајовић, генерални секретар  Удружења новинара Србије 

Ивана Петровић, сувласник Сити радија

Нацрт закона о јавном информисању  изазвао је бурне реакције међу новинарима,  члановима два 
професионална удружења, НУНС-а и УНСА-а. Јавна расправа која је уследила била је заснована 
на гашењу локалних и регионалних телевизија,  које предвиђа нови сет медијских закона. Неки 
учесници у тој  дискусији били су  гости трибине посвећене Нацрту закона о јавном информисању .
Дискусија је била жива,  а у њој су учествовали присутни у публици. Зајључено  је да Европска 
комисија није имала ништа против медијске стратегије која у одредбама прописује формирање 
регионалних јавних  сервиса изван Београда и Новог Сада. Догађај је снимљен и емитован на 
Нишкој телевизији.  

Децембар

Уторак  24. децембар 2013. године у 19,00 / Мала сала НКЦ-а

ПОЕТСКИ ПЕРФОРМАНС ПОДЛОЖЕН МУЗИКОМ

НИНА ЖИВАНЧЕВИЋ – „Уметност хватања бумеранга“, НБ „Стефан Првовенчани“ 2013.

Учесница:

Након интервјуа на отвореној сцени,  Нина Живанчевић,  песникиња, говорила је своју поезију  на 
српском и на енглеском језику .

Публика је нешто мање од два сата помно пратила програм, а делимично  и узела учешће,  
постављајући питања занимљивој гошћи.  Многи од присутних  захваљивали су  организатору на 
Књижевни програм Нишког културног центра jе сваком посетиоцу   поклониo по књигу . 
Организатори: Нишки културни центар  у сарадњи са Америчким кутком Ниш

Уредница Књижевног програма: Стана Динић Скочајић



НАУЧНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

10. Фебруар

Промоција књиге „ЦВИЈЕЋАРНИЦА У КУЋИ ЦВЕЋА“ аутора  Лазара Џамића

О књизи су говорили: аутор  Лазар Џамић (путем видео-линка из Лондона),  Бранислав Милтојевић 
(Ниш),  стрип теоретичар  и Дејан Стојиљковић  (Ниш), романописац и стрип аутор

После промоције је приказан италијански цртани филм „Alan Ford e il Gruppo T.N.T. contro 
Superciuk“ (произведен 1988. године,  трајање 30 минута), рађен према стипу . Филм је титлован на 
српском језику специјално за ову прилику .

Представљена је књига „Цвећарница у кући цвећа“ Лазара Џамића,  студија о култном стрипу 
„Алан Форд“. Атрактивна промоција је привукла велики број љубитеља стрипа и алтернативне 
српске културе. Комбинација јављања путем скајпа и „живог“ говора је публику  подстакла на 
дијалог и активно  учествовање.

За публику су  обезбеђене књиге од издавача по  повољнијој цени.  

Мала сала НКЦ-а / Присуствовало је око 100 посетилаца



14. Март

Промоција књиге „ЗАДЊА ПОШТА ТИМОК“ аутора Владимира  Станковића

Представљена је књига „Задња пошта Тимок“ Владимира Станковића. Занимљиви учесници и 
бројна публика својим питањима и коментарима допринели су доброј атмосфери током 
промоције.

Учествовали су: Владимир  Станковић (Барцелона,  Београд), аутор књиге, Александар  Блатник  
(Ниш),  писац и карикатуриста, Бора Димитријевић (Зајечар), директор  Народног музеја Зајечар

Сарадња НКЦ-а и Народне библиотеке „Стеван Сремац“.

Сала Народне библиотеке „Стеван Сремац“ / Присуствовало је више од 100 посетилаца

21. Март

Представљање АКАДЕМИЈЕ  УМЕТНОСТИ из Београда

Постављена је изложба фотографија студената Академије,  организована изложба издања 
Академије и разговор са посетиоцима и потенцијалним студентима,  представљен профил и 
програм Академије, емитовани кратки играни и анимирани филмови студената и дипломаца 
Академије.

Учествовали су: Јасна Николић (Београд), ПР Академије и њени сарадници са Академије, Стефан 
Красић (Ниш),  студент телевизијске режије



 

Мала сала и Хол НКЦ-а / Присуствовало је око 50 посетилаца,  током припреме програм је 
представљен свим нишким гимназијама  и уметничким школама

24. април

Панел листа РЕПУБЛИКА - „Запостављање културе – фактор разарања друштвеног ткива. 
Како променити патријархални културни образац?“

Лист РЕПУБЛИКА у сарадњи са Нишким културним центром, у оквиру пројекта КУДА ИДЕ 
СРБИЈА, организовала је панел-разговор на поменуту  тему .
 
Панелисти су  били Проф. др Ђокица Јовановић (Ниш) и Златко  Паковић (Београд), писац и 
публициста,  модератор  разговора Мр Златоје Мартинов (Београд), главни и одговорни уредник 
Републике

У разговору је учествовало и неколико нишких интелектуалаца, универзитетских професора и 
уметника. Разговор је снимљен и објављен у листу  РЕПУБЛИКА бр .548-549, мај 2013.

Мала сала НКЦ-а / Присуствовало је 15 посетилаца



23. мај

Промоција романа „ШТАМПАР  И ВЕРОНИКА“ Катарине Брајовић

Говорили су: Гојко Божовић (Београд), књижевни критичар , Проф. др Горан Максимовић (Ниш), 
књижевни критичар и Катарина Брајовић  (ауторка романа,  Београд)

Роман о Божидару Вуковићу Подгоричанину , пиониру  српског  штампарства.

Роман је био у најужем избору за НИН-ову награду 2012. а добио  је „Октоихову“ награду .

Мала сала НКЦ-а / Присуствовало је око 50 посетилаца

4. јул

Перформанс, акција, хепенинг, грађанско окупљање: "Глас за спас храста записа у Такову 
од уништења"

Скуп који је имао  за циљ  да обавести грађанство  о ситуацији и покуша да допринесе подизању 
свести о значају  очувања културне баштине и природе уопште.

Организатори: Удружење Дружина Храста, Еколошки покрет града Ниша и Нишки културни 
центар

Амфитеатар  на Кеју  / Присуствовало је више од 100 учесника и пролазника

5. јул

Промоција штампаног и електронског издања књиге „ЛАНАЦ ЉУБАВИ“ аутора Милана 
Николића Изана 

Промоција мултимедијалног  издања књиге – духовне бајке (издавач  Прометеј, Нови Сад, 2012).

Учествовали су: Милан Николић  Изано  (Београд, аутор књиге), Иван Јушковић (Ниш)

Мала сала НКЦ-а / Присуствовало је око 80 посетилаца

22. новембар – 1. децембар

50. НИШКИ САЈАМ КЊИГА И ГРАФИКЕ - Промоције, представљања књига и предавања 
у оквиру пратећих програма

23.11.

Предавање “Забрањена историја Срба” Академика Др  Јована И.Деретића / Промотивни 
простор Сајма



24.11

Промоција стрип албума „ Nathan Never“ (класика италијанског СФ стрипа) нове нишке 
издавачке куће „Аркона“ / Промотивни простор  Сајма

„Амерички стрип у Дарквуду“, говорио је Златимир  Станковић, стрип-критичар  / 
Промотивни простор Сајма

Промоција издавачке стрип куће „System Comics“ и стрип серијала  „Вековници“. Говорили 
су: Марко Стојановић, Златимир Станковић, Дејан Стојиљковић / Промотивни простор  Сајма

25.11.             

Промоција најновијих издања Филозофског факултета у Нишу  / Промотивни простор Сајма

26.11.             

Промоција књиге „Још чекамо  цара“ аутора Уроша Марковића / Говорили су: Милош 
Марковић и Адмир Залихић  / Промотивни простор Сајма

Промоција књиге „Седам брежуљака / Мала књига о Црњанском“ аутора Миливоја Ненина 
(издавач НКЦ, 2013), учесници су  били : Проф. Др  Миливој Ненин,  аутор књиге, Проф. Др Горан 
Максимовић, књижевни критичар  и Зоран Ћирић, уредник издања / Мала сала НКЦ-а

Вече дијалекатске поезије, представљање „Преображењског појања“, фестивала поезије на 
дијалекту , јединственог у Србији,  учествовали су  песници из Ниша,  Лесковца,  Сврљига, Дољевца 
и Бујановца (Власта Ценић, Зоран Вучић, Драган Радовић, Миња Илијева,  Ема Кацуљ, Виолета 
Јовић, Драган Ристић, Иван Трајковић), песнике је представљала Снежана Радовић / Промотивни 
простор Сајма

27.11.

Књижевно вече Савез књижевника у отаџбини и расејању , огранак Ниш / Промотивни 
простор Сајма. Учествовали су  чланови Савеза књижевника у отаџбини и расејању (СКОР) - 
огранак Ниш: Татјана Богдановић  - роман "У сенци", Ема Кацуљ - роман  "Зрно спокоја", Милица 
Докнић - роман "Сенке наших  живота", Миљана Игњатовић - Кнежевић  - роман "Игра судњег 
дана", Милош Петковић Перун - роман "Перунов хроничар", Зоран Маслаковић - роман "Једна 
нишка прича", Горан Ранчић - роман "Сенће", Саша Аранђеловић - роман "Вечност"

Промоција романа Братислава Петровића (Бела Паланка) „Цариградски друм“, у издању  
Књижевне омладине Србије (2013) и „Романа“, у издању Штампар ије Свен Ниш (2013). На 
промоцији су говорили: др Татјана Богдановић, професор Санела Цолић, писац Јелена Филиповић 
и читалац Данијела Стаменковић / Промотивни простор Сајма

Промоција књиге „Целулоидни колосек“ аутора Душана Вукића, (издавач НКЦ, 
библиотека Елдорадо). Учествали су: Дејан Дабић, приређивач, Зоран Ћирић, уредник и Срђан 
Савић,  филмски критичар / Мала сала НКЦ-а

28.11. 



Промоција романа „Муке по  Варвари“, аутора Живојина Ивковића / Промотивни простор 
Сајма

Промоција часописа „Градина“, нова серија, бр 52-53-54/2013. Учествовали су аутори из 
Ниша и уредништво часописа / Промотивни простор  Сајма

Промоција књиге „Језеро у ћелијама“  (издавач НКЦ, библиотека Трагачи). Учествовали су: 
Небојша Лапчевић,  аутор , Зоран Ћирић, уредник, Милош Петковић, књижевни критичар  и 
Љубиша Ђидић,  књижевни критичар / Промотивни простор  Сајма

29.11.    

Промоција књижевних остварења и аутора из ср пске дијаспоре. Организатор : Канцеларија 
за сарадњу са дијаспором у партнерству  са Филозофским факултетом из Ниша / Промотивни 
простор Сајма

Промоција најновијих издања „Службеног гласника“, учествовали су Никола Вујчић, 
извршни директор  издаваштва и Миодраг Мија Раичевић, уредник / Промотивни простор  Сајма

30.11. 

Промоција књиге „100 година српске авијатике у Нишу, 1912-2012“ аутора Милорада 
Петковића и Душана Сенћанског (едиција књига о Нишу  под називом „Катена мунди“) / 
Промотивни простор Сајма

Промоција књиге Јаше Денегрија, „Српска уметност (1950-2000)“ (издавач „Орион арт“ и 
„Topy“). Говоро је историчар уметности Никола Дедић.

Промоција књига издавачке куће “Медивест“ из Ниша / Промотивни простор  Сајма: збирка 
песама „Тајанствени стихови“ аутора Александра Мишковића / публицистичка књига “Записи из 
Ниша (269-1877)” аутора Милана Ранђеловића / прозне књиге „Лева страна друма“ и „Low Life“ 
аутора Дејана Стојиљковића / књига поезије “Нема књига” ауторке Виолете Јовић

9. децембар – 13. децембар

Серија предавања посвећена обнови МАНАСТИРА БАЊСКА (код Звечана)

Организатори: Удружење ДРУЖИНА ХРАСТА и НКЦ

Сва предавања се била организована у Малој сали НКЦ-а или Клубу НКЦ-а

Редослед одржаних  предавања:

понедељак 09.12. / Присуствовало је око 30 посетилаца

ОДГОНЕТАЊЕ ТАЈНЕ ЈЕЗИКА, ЗНАЧЕЊА СЛИКА ГЛАСОВА, предавач Славиша Миљковић 
(Ниш)

уторак  10.12. / Присуствовало је око 30 посетилаца



САДАШЊИ ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ ТРЕНУТАК САГЛЕДАН ЖИВОТОМ ЈЕЛЕНЕ ЛАЗАРЕВИЋ 
БАЛШИЋ, предавачи Марија Маја Недељковић (Београд) и Биљана Ђоровић (Ниш)

среда  11.12. / Присуствовало је око 20 посетилаца

ОДНОС ПАГАНСКОГ И ХРИШЋАНСКОГ У ТРАДИЦИЈИ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ, предавач Бранислав
Бане Јанковић  (Ниш)

четвртак 12.12. / Присуствовало је више од 120 посетилаца

КАКО САЧУВАТИ И УНАПРЕДИТИ СОПСТВЕНИ ЖИВОТ И ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, предавач 
Спасоје Влајић (Београд)

 

петак 13.12. / Присуствовало је око 80 посетилаца

ПРИЧА О ЛАНЦУ ЉУБАВИ И СКРИВЕНИМ КОДОВИМА ЖИВОТА, предавач Милан Николић
Изано (Београд)



 

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

Уредник Научно-образовног програма Горан Станковић

Ликовни програм

31.јануар у 19:00 - Изложба Хаику графике Сари Наканиши

Млада јапанска уметница (1987) после неколико  групних наступа на изложбама у Србији,  нишкој 
публици се представља самосталном изложбом графика у техници бакропис.  Њене минијатуре 
ослањају се на јапанску  традицију , сведене до потеза дечијих цртежа.

5.март у 19:00 - Изложба витража Славице Ердељановић Цурк, ванредног  професора 
Монументалног  сликарства, зидног  сликарства на Факултету уметности у Нишу .

Велико искуство у реализицији преко 60 витража у земљи и иностранству довело је до прве 
самосталне изложбе витража у Нишу, изложени су  велики формати као и први пут уграђени 
витражи у носећој металној конструкцији целом дужином стаклених  портала у галерији НКЦ. 
Велика посећеност ове изложбе показује интересовање нишке публике за овај традиционални вид 
ликовних уметности.



12.април у 19:00 - изложба радова студената Факултета уметности Универзитета у Нишу под 
називом Портрети.

Студенти су применом бројних,традиционалхих  и савремених средстава и поступака које упознају
на часовима сликарске технологије,  настојали да открију  праву личност својих модела.  Аутор 
изложбе је предметни професор Јадранка Мисић Пејовић.

18.мај у 20:30 - изложба мозаика КТИЗМА ТЕУ 2

Изложбу је подржао Град Ниш и Ноћ музеја.  Аутор изложбе и текста у каталогу је Оливера 
Гаврић Павић, један од оснивача уметничке групе АМЕТИСТ. Изложба је посвећена обележавању
17.векова од Миланског едикта, а током ноћи музеја о изложби су  говорили чланови оснивачке 
групе Петар Вујошевић,Иван Павић и Драган Гаврић.

22.мај у 20:00 - Мала сала НКЦ-а - ауторско предавање МОЗАИК - ОД БЛАТНИХ КОНА ДО 
ДИГИТАЛНЕ СЛИКЕ. 

Осим разматрања класичног мозаика, реди-мејд производа и нових материјала сагледане су и 
друге могућности развоја технике, нарочито примена виртуелне, дигиталне форме мозаика и 
његове везе са најновијим архитектонским достигнућима. Сви сегменти излагања праћени су 
богатом видео презентацијом.

18.јун у 20:00 - изложба дипломаца Интернационалног Универзитета у Новом Пазару - департман 
у Нишу. 

Студенти свих одсека су  пре отварања изложбе јавно  образлагали своје дипломске радове 
предметним  професорима у форми испита.  Изложбу  су  отворили декан факултета Фехим  
Хусковић и програмски уредник.

26.јун у 20:00 - Изложба Breaking News, аутора Марка Стајица.  

Серија ових цртежа ослања се на фасцинантну  и застрашујућу комбинацију  моћи медија и 
деструктивног импулса у човеку . Цртежи на платну  у комбинованој техници трансформишу 
бруталне сцене насиља у уметничку форму која провоцира посматрача на размишљање и 
самопосматрање.

13.август у 20:00 - изложба фотографија Јована Шурдиловића

Традиционална излозба фотографија са филмских сусрета у Нису 2012.године, која белези све 
важне догађаја на сцени летње позорнице као  и боравак глумаца током трајања фестивала.

19.септембар у 19:00 - изложба Анатомски цртеж Елизабете Маторкић Бисенић. 



Цртежи су  изведени графитном оловком или тушем и пером. По свом основном карактеру је 
едукативног  типа.  Током трајања изложбе уметница је као професор Факултета уметности у Нишу
организовала стручно вођење кроз изложбу .

5.октобар у 19:00 - изложба ученика Уметничке школе поводом Дана школе. 

Представљено је свих пет одсека уз присуство професора и сарадника.

16.октобар у 21:00 - изложба ПРЕМИЈЕРА уметничке групе ИГРАШИ коју  чине Игор  
Симоновић, Рајко Драгићевић и Сиљан Јошкин.

Радови на папиру различитих формата у комбинованој техници и у неуобичајеној поставци. Том 
приликом представљен је и манифест ове ликовне групе.

4.децембар у 19:00 - изложба цртежа и графика Владимира Дончева. 

Изложба под називом Нераскидиво представља графику техником литографије и елементима  
графичког мишљења циклусе радова под називом Метаморфозе и зависност. Цртежи у 
комбинованој техници  о теми нераскидиво део  су  контемплативне концентрације уметника које 
он интуитивно експонира.

Ликовни програм у сарадњи са филмским програмом је често  организовао  изложбе у холу НКЦ-а 
у оквиру других програма НКЦ-а.

(детаљ са једног  од отварања изложбе у Галерији Нишког културног центра)

Уредница ликовног програма: Мирослава  Томановић



Музички програм

25.2.2013.  

Кеко Форнарели трио (Италија). 

Кеко Форнарели (клавир), Ђорђо Вендола (контрабас), Дарио Конџедо (бубњеви). 

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Многобројна публика је имала прилике да чује једне од најпопуларнијих представника 
италијанске џез  сцене,  који су 2013. године имали светску турнеју , где су промовисали свој 
најновији албум „Соба огледала“ и где је Град Ниш имао част да буде први од стотинак  светских  
градова које су ови популарни музичари посетили на њиховој великој турнеји у 2013.

Организатори: Италијански културни институт у Београду и Нишки културни центар .

Суорганизатор : Нишки симфонијски оркестар .

25.3.2013. 

Концерт - „Савршен дан“

Катарина Симоновић  – Иванковић (сопран), Александар  Јаковљевић (виолончело), Драгана 
Ђорђевић (клавир). 

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Публици су  се представили професори ФУ у Нишу, који су  премијерно извели веома интересантан
програм уметничке музике,  чиме су уједно  дали допринос популаризацији уметничке музике, коју
публика у нашем граду  нема прилике често  да чује.  На репертоару су  се нашле композиције 
Гершвина,  Сибелиуса,  Кребса...

29.4.2013.

Мултимедијални концерт „Музиком побеђуј“ (поводом 1700. година од доношења Миланског 
едикта).

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Трио „Мултимедија“ – Сања Јовић (виолина), Милош Мијатовић (кларинет), Срђан Ђорђевић 
(клавир); Ебони октет – октет кларинета;

Гости концерта: Вокална група - „Росини“

У оквиру прославе 1700 година од доношења миланског едикта, одржао се велики 
мултимедијални концерт, на којем су  учешће узели млади и успешни музичари из Ниша,  где су 



показали сав  музички раскош и таленат младих људи који живе у Константиновом граду . 
Надарени уметници су  Ниш у Константиново доба, представили делима Хачатуријана,  Росинија,  
Баха,  Абреуа...

29.5.2013.

Концерт виолине и клавира  – популарне композиције

Ивана Аћимоски – Жикић (виолина),  Ана Аћимовић  (клавир)

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Публика је имала прилике да чује популарне композиције светских композитора писане за 
виолину  и клавир : Тартини - „Дидоне Абандоната“, Шуман – Романса за виолину  и клавир , 
Барток – Румунске игре...

09.06.2013.

Заједнички концерт  вокалне групе ФУ у Нишу и вокалне групе „24“ из Јорка (В. 
Британија)

(Поводом прославе 1700. година од доношења Миланског едикта)

Хол градске куће, 19ч.

Овај концерт је био  одржан у склопу прославе јубилеја Миланског едикта, а након одвојеног,  
вокалне групе су  заједничким наступом и извођењем композиција наших  и страних аутора, 
заокружиле један веома успешан наступ. Публика је имала прилике да чује композиције 
Мокрањца, Бабића,  Гавриловића, Рахмањинова,  Фармера, Герера...

Организатори: Град Ниш, Нишки културни центар , ФУ Ниш, Канцеларија за Милански едикт.

26.10.2013.

НИМУС 2013.

Концерт: „Архаично – модерно“

Камерни оркестар: „Аморосо“

Солисти: Бисера Вељковић (клавир), Катарина Симоновић – Иванковић (сопран)

Диригент: Раде Пејчић

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.



Публика је у оквиру традиционалног фестивала Нимус,  имала прилике да чује камерни оркестар  
„Аморосо“ којим је дириговао диригент Раде Пејчић. Као  солисткиње су се представиле две 
професорке клавира и соло  певања на ФУ у Нишу : Бисера Вељковић и Катарина Симоновић – 
Иванковић. На репертоару су се нашла дела: Респигија, Баха,  Славенског...

28.10.2013.

НИМУС 2013.

Оперета „Слепи миш“

Оркестар  ФУ, Хор  ФУ

Диригент: Милена Ињац

Солисти: Александра Ристић - мецо  сопран, Катарина Симоновић  Иванковић - сопран, Војислав 
Спасић  - тенор , Саша Арсенков - тенор , Нада Јовановић - сопран, Никола Микић - баритон, Марко
Милисављевић - баритон,  Петар Бошковић - баритон, Брана Бајовић – сопран

Сала Народног позоришта,  20ч.

На велику радост Нишлија и свих љубитеља опере, а захваљујући, пре свега музичарима Ниша, 
имали смо  прилике чути оперету Јохана Штрауса Млађег – „Слепи миш“, коју  су  нишке снаге 
извеле на маестралан начин,  пред препуном салом Народног позоришта у Нишу .

29.10.2013.

НИМУС 2013.

Камерни оркестар „Синфониета“ (Бугарска)

Солиста: Ралица Петкова (виолина, Бугарска)

Диригент: Свилен Симеонов (Бугарска)

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Извођење омиљених музичких минијатура изведене под диригентском палицом маестра Свилена 
Симеонова одушевиле су публику која је присуствовала  овом изванредном концерту . На 
репертоару су се нашле композиције Баха,  Албинонија, Вивалдија,  Шуберта, Пјацоле.

04.11.2013.

НИМУС 2013.

Страшо  Темков (флаута, Македонија) и Марија  Вршкова  (клавир,  Македонија)



Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Једни од најбољих уметника из Македоније,  представили су се публици у Нишу делима 
Хиндемита,  Брангјолице и Ритера.

05.11.2013.

НИМУС 2013.

Христо  Танев (виолончело, Бугарска) и Људмил Ангелов (клавир,  Бугарска)

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Бугарски виртуози су  пред одушевљеном публиком показали сав свој раскошан таленат 
изводивши дела Бетовена,  Шопена и Франка.

07.11.2013.

НИМУС 2013.

Александар Сердар (клавир)

Сала Нишког симфонијског окестра, 20ч.

Пред препуном салом Нишког симфонијског оркестра, публика је овација поздравила концерт 
једног од најбољег  пијаниста Србије, Александра Сердара. Наш виртуоз се представио 
композицијама Хендла,  Бетовена и Шопена.

12.11.2013.

НИМУС 2013.

Нишки солисти  

Анђела Братић  (флаута), Владимир  Везенковић (обоа), Ђорђи Алођозовски (фагот), Милан Стајић 
(хорна), Витомир  Митић (кларинет) и Бојан Младеновић (клавир)

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Нишки солисти су  још једном одушевили публику својим надахнутим извођењем веома захтевних
композиција за дувачке квинтете.  На програму  су се нашле композиције француских композитора:
Ибера, Пуланка и Дебисија.

13.11.2013.



НИМУС 2013.

Гудачки трио „Константинус“

Игор Алексић (виолина),  Весна Јансенс (виола) и Александар  Јаковљевић (виолончело)

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Гудачки трио „Константинус“ који чине професори са ФУ у Нишу и Музичке академије у Новом 
Саду , су  се представили публици Голдберг варијацијама  Ј.С.Баха.

05.12.2013.

„Даме у љубичастом“

Јован Колунџија (виолина) и Нада Колунџија (клавир)

Сала Нишког симфонијског оркестра, 20ч.

Наши виртуози који већ дуго одушевљавају  публику  на концертним подију мима,  су у оквиру 
велике турнеје по Србији пружили шансу  да се на истом подијуму са њима нађу  млади и 
талентовани музичари из скоро свих  градова у нашој земљи, а најуспешнијима  међу њима су  
омогућили да се представе на концертном подијуму у Центру лепих уметности „Гварнериус“, где 
је наш виртуоз Јован Колунџија,  оснивач. Овиме су наши признати музичари подстакли праве 
вредности и показали којим путем се млади требају развијати у Србији.

На репертоару Јована и Наде Колунџије су се пред препуном салом Нишког симфонијског  
оркестра, нашла најлепша дела класичне и филмске музике Баха,  Сен-Санса,  Сарасатеа,  
Вилијамса,  Мориконеа и Хеса.

Уредник Музичког програма  Светозар Везенковић

Позоришни програм

Програм  "Без  завесе": јавно  читање  драме  "Константин" Стамена  Миловановића,
које је одржано 31. октобра  у 20 часова  у Малој сали НКЦ-а.

   Повод за Јавно  читање ове драме је вишеструк: прво је свакако  представљање и увођење
Јавног читања у позоришни живот нашег града као позоришне форме која још увек није присутна,
и желели смо  да видимо  реаговање публике.  Друго, представили смо  ову драму  у  години јубилеја



1700 година од доношења Миланског  едикта. И треће,  представили смо  вишеструко награђиваног
драмског писца Стамена Миловановића,  који још увек није примио признање за свој рад у области
драмског  стваралаштва у  свом граду, док у  многим другим градовима јесте.  Учесници  су  били:
проф. др  Горан Максимовић, као  књижевни критичар , Стамен  Миловановић, књижевник  и аутор
драме,  Марко  Ђурић, редитељ, и  глумци  Александар  Михаиловић,  Нађа  Недовић и  Дејан
Цицмиловић.

   Промоција  јавног  читања  је  била  одлично  медијски  промовисана  кроз  гостовања  свих
учесника  у  медијима.  Зато  је публика  била  бројна, желећи  да  се  упозна са овом  позоришном
формом, и укључивала се у дискусију да да свој суд о томе.

Програм  "Иза  завесе":  јавно  читање  рукописа  нових  драма  нишких  аутора ,
презентација  рукописа  драме  као  први корак  ка  сценском  извођењу.  Читање  драме  "Код
Годоа и његових" аутора  Велибора Петковића и "Продавница смрти" Зорана Пешића Сигме
одржано је 21. новембра 2013. године , у Малој сали НКЦ-а у 20 часова.

   Значај програма  је  у  истраживању  нових  позоришних  тенденција  и  презентација  нових
драмских стваралаца у нашем граду . Програм је био  намењен љубитељима драме и позоришта и
позоришним ствараоцима разних профила.

    Одличан одзив публике и бурни коментари после представљања драма, говоре нам да је ово
био  добар избор , и да треба наставити тим путем.

Програм  "Испред  завесе":  јавно  читање  драма  Дејана  Петковића,  одржан  је  у
амфитеатру на Филозофском факултету, 10. децембра 2013, са  почетком у 20 часова .



     Вече  смо  посветили  Дејану  Петковићу, драмском  писцу  и  сценаристи, који  брани  и
докторску  дисертацију  из  области  театрологије  на  ФДУ  у  Београду , у  класи  проф. Небојше
Ромчевића. Значај ове вечери је утицај на позоришну  културу која се подстиче и на овај начин, а
не само представама у позоришту.

      Публика је била бројна и врло ангажована кроз своје коментаре које су  давали на  крају
вечери. Публика  је  још једном  потврдила  колико јој је  позориште  значајно  и  кроз  овакве
позоришне изразе.

     Бројни  учесници , поред аутора који  су  говорили о  његовом стваралаштву,  као  и глумци
који  су  кроз  јавно  читање  представили  награђену  драму  Дејана  Петковића,  били су :  Иван
Јовановић, драматург,  Бојан  Тодоровић, редитељ,  Александар  Михаиловић, глумац,  Дејан
Цицмиловић, глумац,  Иван  Вучковић, глумац,  Драгана  Јовановић, глумица,  Маја  Банковић,
глумица, и Марјан Тодоровић, глумац. Уводну  реч  дали су  декан  Филозофског факултета, проф.
др  Горан Максимовић, и уредница  позоришне редакције  која је на свим вечерима Јавног  читања
била модератор . 

Уредница Позоришног програма: Љиљана Милановић

Трибински програм



31. 01. 2013. у 19 00, у малој сали НКЦ

Предавање Бранка Драгаша, економисте и банкара

Економска криза у Србији-где је излаз?

Ово је још једно  предавање које прати светску  економску  кризу од самог њеног настанка,  како 
широм света тако и у нашој земљи.Ова тема , будући да је везана за животна питања наших људи 
увек изазива велико интересовање и посећеност.  На предавању  је било преко 80 посетилаца, а 
дијалог  између публике и предавача био је изузетно занимљив.

28.02.2013.

Представљање књиге Драгана Жунића „Отићи“

О књизи су говорили:

Проф, др . Јован Пејчић,уредник

Проф.др. Драшко Бјелица,  филозоф 

Проф. др . Драган Жунић,

Књига есеја, која је представљена, са врло интересантном темом,  одлажењем, на изузетно 
занимљив  начин је представљена од учесника,  а посебно  аутора. Посећеност публике веома добра,
а такоће и разговор на ову тему  после промоције.

27. 03. 2013.

Промоција књиге Проф. др. Љубише Митровића „У вртлогу  транзиције“ 

Учесници

Проф.др. Милорад Божић

Проф.др. Вјекослав  Бутиган

Проф.др.Љубиша  Митровић

Промоција ове књиге, која представља колаж расправа из области савремене социологије развоја, 
глобалних и регионалних друштвених  промена,  наишла је на одличан пријем посетилаца.  Разговор
између посетилаца и учесника провокативан и занимљив. Посећеност солидна - педесетак  људи.

11.04.2013.

Предавање Бобана Димитријевића, теолога: Култура дијалога  у хришћанству - Дијалог 
православне и римокатоличке цркве, некад и сад



У години у којој је Ниш обележавао јубилеј Миланског едикта,  ова тема је скроман допринос том 
јубилеју . Врстан предавач, одличан познавалац религије,  предавач Бобан Димитријевић, пружио је
ужитак посетиоцима овог догађаја.

16. 05.2013.

Предавање Вукашина Милићевића, теолог, главног уредника радија ,,Слово љубве”: 
Јединство цркве и изазови историје

И овај догађај спада у оне посвећене обележавању јубилеја Миланског едикта.

18.09.2013.

Представљање најновије књиге афоризама  Александра  Чотрића „Померање памети“

О књизи говорили:

Александар  Баљак, сатиричар

Александар  Чотрић, сатир ичар и аутор

Ова је књига проглашена за најбољу  књигу  афоризама у 2013.години на српском језику , одлуком 
жирија београдског афористичког круга. Окупљање оваквим поводом, кад су афоризми, хумор  и 
сатира у питању , увек је одлично прихваћено  од публике и пропраћено  од стране медија. Догађај 
адекватно најављен од стране медија.

15.11.2013.

Промоција књиге Проф.др. Миленка Бодина, филозофа, „Српски пут православља “

О књизи су говорили:

Проф.др Милош Петровић

Проф.др. Миленко Бодин, филозоф

5.12. 2013.

Представљање књиге Радована  Калабића, књижевника и иториографа , „Под прекорним 
погледом историје“

Учесници:

Милош Кнежевић, геополитичар , правник...



Радован Калабић

Веома импресивно вече на коме су двојица врсних говорника изузетно надахнуто  говорила о 
књизи у којој Радован Калабић  доноси нови историографски приказ преломних догађаја из  наше и
европске прошлости,  у распону од два века... Присутни су имали привилегију  да уживају  како у 
излагању  двојице говорника,  тако и у разговору између  посетилаца и аутора, пре свега.

Догађај је најављен у ,,Јужним вестима” и ,,Народним новинама’.

13.12.2013.

Промоција књиге адвоката Оливера Ињца и Мирослава Станковића: „Адвокатска 
читанка“

О књизи су говорили:

Илија Радуловић, адвокат

Марија Радуловић-Халас, адвокат

Невена Петрушић, професор  на Правном факултету  у Нишу и Повереница за равноправност

Оливер Ињац, адвокат

Мирослав Станковић, адвокат

Ово је прва књига, овакве врсте  која је објављена, а намењена је, пре свега, адвокатима и то као 
приручник, али и осталим правницима. „Адвокатска читанка“ даје адвокатима, посебно  млађим,  
информације о адвокатури, којих нема у компјутеру .

Представљање књиге најавиле су Народне новине, а пропратила Нишка телевизија. Велики број 
посетилаца,  изузетно излагање учесника, посебно  Илије Радуловића као и Марије Радуловић-
Халас. После промоције уследио је изузетан занимљив дијалог између публике и учесника.

Уредница трибинског програма  Зорица  Јовић

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ



Главни и одговорни уредник Посебних програма

Драган Стојадиновић

ЈАНУАР

16. / Галерија НКЦ-а

Изложба „Српски пејзаж“

ФЕБРУАР

19. / Галерија НКЦ-а

Изложба мозаика Факултета лепих  уметности Ниш

23. / Светосавски сабор  хармоникаша / ПМФ

Наступ фолклорног ансамбла и народног оркестра „КУД Алекса“ Ниш

МАРТ

22. / Дом војске Ниш

Годишњи концерт фолклорног ансамбла и фолклорног оркестра „Алекса“

26. / Галерија НКЦ-а

Изложба фотографија „Екофото“ из Београда

30.  / Мала сала НКЦ-а

Градска смотра рецитатора

АПРИЛ

6. / Мала сала НКЦ-а

Окружна смотра рецитатора

12 – 14. / Брзи брод

Дечија смотра фолклора за узраст до 14 година



МАЈ

8. / Галерија НКЦ

Изложба графика Карине Копчињски Јаничевске (Пољска)

11. / Драгоман (Бугарска)

Гостовање КУД „Алекса“

15. / Ваљево

Учешће представника Нишког округа на Републичкој смотри рецитатора

20. / село  Миљковац

7. Фестивал  поезије младих  „Песнички Миљковац“

23 – 27. / Сићево,  Уметничка колонија 

Седма Колонија уметничке фотографије Сићево

27. / Сићево,  Уметничка колонија

Тринаести Дани жалфије

  

ЈУН

5 – 6. / Галерија НКЦ-а

Изложба чланова уметничког удружења ЛУНА

ЈУЛ 

17. / Галерија НКЦ-а

Изложба слика Мирослава Тошића 

27 – 28. / Аранђеловац

Гостовање КУД „Алекса“ на фестивалу фолклорног стваралаштва

АВГУСТ

2 – 3. / Босилеград



Гостовање КУД „Алекса“ на фолклорном фестивалу

25. / Дољевац

Изборно такмичење Изворне групе „Медијана“ за сабор  у Тополи

30. / Босилеград

Гостовање КУД „Алекса“ 

31. / Галерија НКЦ

Изложба скулпрура Драгана Мијача (Подгорица)

СЕПТЕМБАР

23. Књижевна колонија Сићево  (организација градске манифестације)

14 – 15. / Галерија НКЦ-а

Учешће Изворне групе „Ковиље“ из Вукманова на фолклорном фестивалу  у Инђији

28 – 29. / Сента

Гостовање КУД „Алекса“ на фолклорном фестивалу

ОКТОБАР

15. / Топола

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

29. / Галерија НКЦ-а

Годишња изложба удружења ликовних уметника аматера „ЛУНА“

НОВЕМБАР

12. / Галерија НКЦ-а

Изложба слика Милића Петровића

22 – 01.децембар  / Хала „Чаир“

Традиционални,  јубиларни 50-и НИШКИ САЈАМ КЊИГА И ГРАФИКЕ



ДЕЦЕМБАР

5. / сала Народног позоришта

Целовечерњи концерт Народног оркестра КУД „Алекса“

17. / Галерија НКЦ

Изложба слика Синише Стаменковића

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕДАКЦИЈЕ ИЗДАВАШТВА



Верица Новаков

Главни уредник Издаваштва

Стеван Бошњак, уредник  часописа Унус Мундус и Посебних издања

Објављене су три свеске čасописа  Унус Мундус:

Број 44 на 656 страна

Број 45 на 648 страна

Број 46 на 480 страна

Тиме је план за 2013. потпуно остварен.

Зоран Ћирић, уредник белетристике

Објављени наслови из усвојеног издавачког плана за 2013. годину:

Библиотека „Трагачи“
1. Небојша Лапчевић  Језеро у Ћелијама

Библиотека „Елдорадо“
1. Душан Вукић Целулоидни колосек

Библиотека „Вертикала“
1. Миливој Ненин Седам брежуљака – мала књига о Црњанском

Одржане промоције објављених књига:

Језеро у Ћелијама
 7. новембар  2013, Крушевац
28. новембар  2013, Ниш

Целулоидни колосек
27. новембар  2013, Ниш

Седам брежуљака
26. новембар  2013, Ниш

НАПОМЕНА: 
Због недостатка финансијских средстава остали наслови из издавачког плана нису  објављени. Сви 
споменути рукописи су  припремљени за штампу  (прелом, лектура, коректура). 
За наслове: Наташа Гавриловић  Јутарња кафа и остали микрокосмоси  и Христо Петрески Лифт 
ни(је) за двоје 19. 7. 2013. год.  дати су  захтеви  правној служби за расписивање јавне набавке.



Зоран Пешић Сигма, уредник часописа Градина

ЧАСОПИС ГРАДИНА

Изашло из штампе:

Свеске 48-49, 50-51 (бројеви из 2012)

Свеска 52-53-54 (бројеви из 2013)

Свеска 55-56-57 (бројеви из 2013) 

Промоције:

- Петак,  15. март 2013. у 19,00, Малa салa Нишког културног центра, учествовали аутори из  
Београда, Лесковца и Ниша и Уредништво. После промоције одржана пројекција документарног 
филма Paradise or Oblivion који је у вези с тематом у часопису .

- Четвртак, 18. јул 2013. у 12,00, Књижара Нишког културног центра Бранко Миљковић, промоција
јубиларног броја часописа.  Учествовали аутори из Ниша и Уредништво.  

- Четвртак, 8. август 2013. 16,00, промоција темата Изазов воде часописа Градина посвећеном 
најлепшим песмама о води македонских  песника и новог броја Градине на Галичкој књижевној 
колонији у Македонији,  у оквиру симпозијума с темом Поезија и вода. Модератор  Иван 
Џепароски.

- Недеља 18. август, 18,00, Прес центар  Нишвила, Галерија Павиљон у Тврђави . Нишвил у Градини,
Градина на Нишвилу! Промоција нашег часописа у оквиру пратећих програма великог џез 
фестивала.  Колико има џеза у Градини? Инсајдерска прича о Нишвилу. 

-  Четвртак, 28. 11. 2013. у 18,00. Промоција Градине 52-53-54 на Сајму  књига у Нишу, Хала Чаир , 
Промотивна сала,  учествовали аутори из Ниша и Уредништво.

КЊИГЕ ГРАДИНИНИХ БИБЛИОТЕКА

Изашло из штампе:

Библиотека Рамонда сербика,  књига 1:

Тодор Чаловски „ОВДЕ СВЕ МОРА ДА ЛИЧИ НА МЕНЕ“ , изабране песме учесника 
Књижевне колоније Сићево, у преводу  Душка Новаковића.

Припремљено за штампу:

Библиотека ЗЛАТНИ ЈУГ, књига 3:

КОНСТАНТИНОВЕ ВИЗИЈЕ



Мистичне приче о слободи и вери

(зборник прича са Конкурса поводом обележавања годишњице Миланског едикта)

Библиотека ГРАДИНАР, књига 4:

НОЋ КОЈА СЕ ПРИКРАДА

Антологија индијанских  прича, приредио  и превео Иван Цветановић

Библиотека ГРАДИНАР, књига 5:

ОД ЧЕЖЊЕ ДО ЕРОСА

Антологија  македонске  љубавне  лирике,  приредили  Весна  Мојсова-Чепишевска  и  Иван
Антоновски, превела Данијела Костадиновић

Библиотека СТАРА ДОБРА КЊИГА, књига 4: 

Артур Милер ПОГЛЕД С МОСТА, драма

Превод с енглеског: Ђорђе Кривокапић, аутор  илустрација Иван Стојановић .

Библиотека БАЛКАНСКИ КРУГОВИ, књига 4

Димитар Христов 

МЕРИЛИН МОНРО - ТРИЈУМФ И АГОНИЈА И ДРУГИ КОМАДИ, драме

Превод с бугарског Мила Васов.

У припреми  (недовршено):

Библиотека РАМОНДА СЕРБИКА, књига 2:

Радован Бели Марковић НАЈДРАЖЕ ПРИЧЕ

Књига учесника књижевне колоније "Сићево", добитника Награде Рамонда сербика. 

Библиотека СТАРА ДОБРА КЊИГА, књига 3: 

Пиндар ПЕСМЕ

Превод са старогрчког: Коломан Рац, приређивање Зоран Бундало 

Библиотека ГРАДИНАРНИК,  књига 6

ТОМ ЛАХ

(Заоставштина)
Приређивач: Радосав Стојановић



Промоције књига, медији:  

-  Четвртак,  8. август 2013.  у  18,00,  Књижевна  колонија  Галичник,  промоција  књиге  Тодора
Чаловског „Овде све мора да личи на мене“. Учествовали: књижевник  и универзитетски професор
Венко  Андоновски,  преводилац  књиге  књижевник  Душко  Новаковић,  уредник  Зоран  Пешић
Сигма и аутор . 

- ПРОМОЦИЈА „ТАЈАНСТВЕНОГ ПУТНИКА“ У ПИРОТУ

У  понедељак,  19.  августа  2013.  у  20,00  у  Пироту,  у  Дому  војске,  у  суорганизацији  Народне
библиотеке  у  Пироту  представљена  књига  брзих  прича  писаца  из  Јужне Србије „Тајанствени
путник“. Књигу  је  представио  приређивач  Зоран Пешић  Сигма.  Своје приче читали су  пиротски
прозаисти  заступљени у књизи Игор  Ђорђевић, Борис Старешина  и Наташа Панић,  као и писци
који  су  се  инспирисали  темом  путовања  Миша  Андоновић,  Ивана  Џунић,  Слађана  Ристић  и
Момчило Антић.

- УРУЧЕЊЕ НАГРАДА КОНСТАНТИНОВЕ ВИЗИЈЕ 

На Сајму књига у Нишу, Хала „Чаир“, уторак, 26. Новембар  2013. у 12,00. 

-  Откупљена  књига  Вистан  Хју  Одн  ИСПОД СИРИЈУСА  на  редовном  откупу  Министарства
културе за библиотеке.

Представљање часописа и књига је континуирано  пратио  већи број медија (Нишка телевизија, ТВ
Belle Amie, дописништво  РТС-а,  Други програм Радио  Београда  као  и  њихово  дописништво  из
Ниша, CITY радио,  Политика , Вечерње новости, Данас,  Народне новине,  веб портал Јужне вести,
SEEcult.org Портал за културу југоисточне Европе...)

Напомена: Наведене књиге припремљене за штампу  нису  штампане због недостатка финансијских
средстава. 

Напомена број 2:

Неплаћени хонорари из 2012. и 2013. године за часопис Градина: 

48-49: 243.100 динара

50-51: 254.700 динара

52-53-54:       174.500 динара

55-56-57:       222.500 динара

Укупно стари хонорари 894.800 динара.



Немам потпуни увид у неплаћене рачуне за штампу  часописа Градина као ни за књиге (Епикриза
студенса, Испод Сиријуса, Овде све мора да личи на мене...)

1. За антологију  индијанских  прича Ноћ која се прикрада био је тендер  у  2012, књига је предата у
штампу , али штампар  чека неку уплату за претходно  одштампане књиге да би купио папир ...

2. Ауторска права за књигу  Вистана  Хју  Одна  Испод  Сиријуса  (откупљена књига из  2012) по
информацији финансијске службе нису  плаћена (400 $)

3. Ауторска права за књигу Артур Милер  Поглед с моста (500 $) нису  плаћена

Верица Новаков, главни уредник Издаваштва:

1. Јовица  Ђурић Мајор, СВЕТА ВОЋКА ЈАБУКА  (самофинансирана)
2. Предраг Стојановић Лаки, УЈЕД АНЂЕЛА (самофинансирана)
3. Дејан Христов,  

ДАН КАД ЈЕ ЗЕМЉА НОСИЛА СУКЊУ (самофинансирана)
4. Борис Лазић, ПАНК НЕ УМИРЕ

Промоције:

Четвртак,  10.  октобар  2013, Мала сала  НКЦ-а,  Промоција  књиге  „Света  воћка  јабука“ Јовице
Ђурића. Учествовали: аутор , Верица Новаков, уредник,  Димитрије Станковић, енолог, рецитатори
Тамара Ђурић и Весна Живковић и музичар  Александар  Петковић.

Јул,  2013, Мала сала  НКЦ-а,  Промоција  књиге „дан  кад је земља носила сукњу“. Учествовали:
аутор, Велибор  Петковић, др Саша Живић, Верица Новаков и Лига изузетних џенлмена.

Новембар  2013, Књижара „Бранко  Миљковић,  Промоција  књиге:  „Ујед  анђела“. Учествовали:
Зорица Миладиновић, Елизабета Војиновић, Саша Стојановић, Верица Новаков.

На сајму  књига у  Нишу ,  28. новембра 2013. породица аутора књиге „Ујед анђела“ поклонила је
књиге библиотекама нишких гимназија.

На сајму  књига у  Нишу ,  новембра 2013. године  на  штанду  НКЦ-а  аутори књига „Света  воћка
јабука“ и „Дан када је земља носила сукњу“ су потписивали своје књиге.

Књига Бориса Лазића „Панк не умире“ ушла је у шири избор за Нинову награду .

Срђан Савић, уредник филмских издања

Из штампе је изашао  часопис ФИЛАЖ , бр 7-8-9.

Промоције:



Београд, Југословенска кинотека, 23. мај 2013. Промоција књиге Питера Богдановича „Џон Форд“.
Учествовали: Срђан Савић, Александар ердељаановић, Дејан Дабић  и Верица Новаков.

Општина Пантелеј,  Ниш, 13. децембар  2013. Промоција књига библиотееке ЈУ ФИЛМ ДАНАС.

Лесковац, 16. децембар 2013. Промоција последњег броја часописа.

Нишки културни центар

Директор

Бојана Симовић



ИЗВЕШТАЈ  О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ 
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2013 ГОДИНУ

 
У  2013.години  Установа  Нишки  културни  центар  је  остварила

укупне приходе у  износу од 86.972.153 динара  и то: из буџета Града  износ
од  79.033.724  динара,  и  сопствени  приходи  и  примања  у  износу  од
7.938.429 динара.Структура  трошкова  је следећа:

ПРИХОДИ

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 79.033.724
3. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7.938.429

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА –СПОНЗОРСТВА ФС 564.390
ПРИХОДИ ОД КАРАТА ЗАПРОГРАМЕ-КОНЦЕРТИ,ПРЕДСТАВЕ,ФС  И САЈАМ. 3.207.901
ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ШТАНДОВА САЈМА КЊИГА И ДР. 1.946.920
ПРИХОДИ ОД ПЛАСМАНА КЊИГА И ЧАСОПИСА 234.231
ПРИХОДИ ОД КЊИЖАРЕ 131.510
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА 250.500
ОСТАЛИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ,од радника за телефоне,од камате... 671.422

Рефундација боловања-републички буџет 931.555

Укупно: 86.972.153
РАСХОДИ

ПОЗ. КОНТО РАСХОДИ УКУПНО

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 27.473.165
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 27.473.165

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 4.914.681
ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИОНО 3.020.195
ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВО 1.688.564
ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ 205.922

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 960.218
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ 700.984
БОЛОВАЊЕ 229.234
ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ 30.000

416000 НАКНАДЕ, БОНУСИ  И  ОСТАЛИ  ПОСЛОВНИ  РАСХОДИ 257.277
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 257.277

421000 СТАЛНИ  ТРОШКОВИ 4.787.471
ПЛАТНИ ПРОМЕТ 458.112
ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ 231.630
ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 764.499
ЈКП НАИСУС-ВОДА 66.938
ОБЕЗБЕЋЕЊЕ ОБЈЕКТА НКЦ-А 903.446
ТРОШКОВИ ТЕЛЕФОНА 193.324
ИНТЕРНЕТ 17.914
МОБИЛНИ  ТЕЛЕФОНИ,РАДНИКА које сами плаћају 785.558
ПТТ ТРОШКОВИ-ПОШТА 122.008



ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА,ВОЗИЛА,ОПРЕМЕ,ЛИЦА 163.945
ЗАКУП ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ-ЗА ПРОГ.И МАНИФЕСТАЦИЈЕ,САЈАМ 1.080.096

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 482.328
ПУТНИ ТРОШ.,ДНЕВН.,СМЕШТАЈ,ПУТ.СОПСТВ.ВОЗИЛО РАДНИКА 277.204
Девизне   дневнице 75.958
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА 129.166

423000 УСЛУГЕ ПО  УГОВОРУ 24.244.835
КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ 72.626
УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 115.944

ШТАМПАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА,ГРАДИНЕ,УНУС МУНДУС... 4.088.510

ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА,КАТАЛОГА,ПЛАКАТА ЗА ПРОГ.И 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ 3.166.718

ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ-МЕДИЈИ ЗА ПРОГРАМЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ 634.340
Стручне услуге –ауторски хонорари 288.130
Адвокатске услуге 287.000
УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ,ИСХРАНА УЧЕСНИКА  ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
И ПРОГРАМЕ... 6.674.791
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПРОГРАМЕ 371.518
ПОКЛОНИ ЗА 8.МАРТ И НОВУ ГОДИНУ..... 267.689
ОСТАЛЕ  ОПШТЕ УСЛУГЕ ЗА ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  И,РЕДОВНЕ 
ПРОГРАМЕ,НАГРАДЕ 8.277.568

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 12.034.241
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ-МУЗИЧКИ,ФИЛМСКИ,ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ,ФС 1.573.047
ОСТ.СПЕЦИЈ.УСЛУГЕ ЗА ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 10.461.194

425000 ТЕКУЋЕ  ПОПРАВКЕ И  ОДРЖАВАЊЕ 571.576

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА 471.737
МЕХАНИЧКЕ ПОПРАВКЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ И СЛУЖ.ВОЗИЛА 99.838

426000 МАТЕРИЈАЛ 947.204
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 142.259

ЦВЕЋЕ ЗА ПРОГРАМЕ 122.699
СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА,НОВИНЕ 2.500

ГОРИВО ЗА РЕД.ПРОГРАМ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ 342.506

МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 70.552
МАТЕРИЈАЛ З ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ,СИТАН ИНВЕТАР 266.686

431000 АМОРТИЗАЦИЈА 63.473
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФ ИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 20.000
482000 ПОРЕЗИ  И ТАКСЕ 123.432
483000 НОВЧАНЕ ИСПЛАТЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА- 1.993.588
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 7.345.770

АДАПТАЦИЈА ВЕЛИКЕ САЛЕ, 6.862.770

ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ-НАДЗОР 483.000

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.043.426
АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА 214.220

ОПРЕМА ЗА КУЛТУР У 829.206

УКУПНИ  РАСХОДИ 87.262.685



Утрошена средства из буџета града за градске манифестације:

Градска слава                                                             3.819.120
Филмски  сусрети  17.188.228
Нисомниа                 1.298.596
Књижевна колонија Сићево       153.394
Нимус    1.510.843
Укупно:-----------------------------------------------------23.970.181

Рекапитулација
Приходи Буџет града Сопствени 

приходи
укупно

79.033.724 7.938.429 86.972.153

конто Извршени трошкови Буџет града Сопствени 
приходи и 
реп.буџет

укупно

411000 Плате и додаци 27.329.984 143.181 27.473.165
412000 Социј.доприноси 4.893.694 20.987 4.914.681

414000 Боловање и 
соц.давања

960.218
960.218

416000 Јубиларне награде 257.277 257.277
421000 Стални трошкови 2.889.256 1.898.215 4.787.471
422000 Трошкови путовања 482.328 482.328

423000 Услуге по  уговору 21.802.157 2.442.678 24.244.835
424000 Специјализ.услуге 12.034.241 12.034.241
425000 Текуће поправке и 

одржавање
240.247 331.329 571.576

426000 Материјал 348.225 598.979 947.204

431000 Амортизација 63.473 63.473
481000 Дотације 20.000 20.000
482000 Порези,таксе 123.432 123.432
483000 Новчане казне по  

решењу судова
1.328.874 664.714 1.993.588

511000 Зграде и грађ.објекти 7.337.840 7.930 7.345.770
512000 Машине и опрема 829.206 214.220 1.043.426

укупно 79.033.724 8.228.961 87.262.685

УКУПНИ  ПРИХОДИ                                           86.972.153 динара
УКУПНИ  РАСХОДИ                                            87.262.685 динара
                                                    --------------------------------------------
                      Дефицит                     290.532     динара



Образложење

Из БУЏЕТА ГРАДА финансиране су  плате и остала лична примања радника, стални 
трошкови киоји покривају  трошкове редовних програма,  трошкови Градских 
манифестација у износу од 23.970.181.динар  и то Филмски сусрети, Нисомнија,  
Нимус, Градска слава,  Цар  Константин,  Књижевна колонија Сићево као  и Нова 
година у износу од 1.746.329 динара. Такође су  финансирани редовни програми у 
износу  од 7.873.559 динара.

Из Буџета Града Ниша финансиране су  и текуће поправке и одржавање као и 
материјални трошкови везани за редовне програме НКЦ-а. На осносу  пристиглих 
тужби за неизмерене обавезе из предходних  и текуће године са позиције новчане 
исплате по  решењу судова плаћено је из буџета Града 1.328.874 динара.
По програму капиталног улагања у нефинансијску  имовину  уложена су средства за 
реновирање и адаптацију  Велике сале у износу  од 6.862.769 као и за пројектно  
планирање и надзор износ од 483.000 динара. За набавку  опреме за културу-свечане 
завесе утрошено је 829.207.динара.

Из СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА финансиран је део личних примања 
радника,  јубиларне награде, рефундација боловања,  део сталних  трошкова и 
трошкова путовања услуга по уговору везаних  за градске манифестације и 
адвокатске услуге по заступању на суду .

Сопствена средства су  уложена у текуће одржавање и поправке, набавку  материјала 
и административне опреме.  Из сопствених средстава због неизмирених  обавеза 
плаћене су делом и новчане казне и камате.

Због недостатка средстава у буџету 2013 године остале су  неизмирене обавезе по 
усвојеном програму капиталног инвестирања у износу  од 1.351.695 динара. 
Неизмирене обавезе за редовне програме и манифестације износе 5.047.000 динара. 
А обавезе према јавним предузећима  за ЕПС, Топлану , Дирекцију  за јавни превоз, 
ЈКП Медијану , Нишстан,  и др . Износе 4.198.055. Ове обавезе ће бити измирене на 
терет буџета града за 2014. годину . 

Напомена: Програмски савети манифестација усвојили су  све Финснсијске извештаје
манифестација осим књижевне колоније СИЋЕВО. Савет књижевне колоније до 
данашњег  дана није усвојио Финансијски извештај колоније иако је од финансијске 
службе добио све валидне параметре о приходима и трошковима, уз гаранцију  
Директора и Финснсијске службе.

Директор
Бојана Симовић
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