На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план
Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2011. годину
II Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Галерије
савремене ликовне уметности Ниш за 2011. годину доставља се председнику
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града
III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Драгица Митић Спасојевић, директор Галерије савремене ликовне
уметности Ниш и мр Мирослав Анђелковић, председник Управног одбора Галерије
савремене ликовне уметности Ниш.
Број: 210-39/2011-03
Датум: 02.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
Заменица градоначелника
Нађа Марковић

На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/09), члана 37 Статута Града Ниша
("Службени лист Града Ниша", број 88/08) и члана 15 Одлуке о оснивању
Галерије савремене ликовне уметности у Нишу ("Службени лист Града
Ниша", број 2/11)
Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________ 2011.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Галерије
савремене ликовне уметности Ниш за 2011. годину, број 16, који је
донео Управни одбор Установе, на седници одржаној 10.01.2011. године.
II
Решење доставити: Галерији савремене ликовне уметности
Ниш, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење

Управни одбор Галерије савремене ликовне уметности Ниш, на основу
члана 15 Одлуке о оснивању Установе, на седници одржаној
10.01.2011.године донео је Финансијски план Галерије савремене ликовне
уметности Ниш за 2011. годину, број 16.
Финансијским планом за 2011.годину планирана су средства у укупном
износу од 24.738.000 динара од чега 22.221.000 динара из буџета Града и
2.517.000 динара из сопствених прихода.
Средства из буџета Града су планирана за исплату плата, исплату
накнада и социјалних давања за 21 запосленог радника, плаћање сталних
трошкова (струја, вода телефон, осигурање), трошкове путовања као и
трошкове реализације програма у складу са донетим Програмом рада.
У реализацији програма Галерије савремене ликовне уметности град
учествује са 62% укупних средстава док се из сопствених прихода за ове
намене планира 38%.
Финансијским планом предвиђено је да трошкови Ликовне колоније
„Сићево“ износе 1.000.000 динара, и то 700.000 динара из буџета Града и
300.000 динара сопствених средстава.
Финансијски план Галерије савремене ликовне уметности Ниш донет је у
складу са Решењем о распоређивању буџетских средстава индиректним
корисницима буџета, број 9190/2010-12 које је, у складу са чланом 11 Одлуке
о буџету Града Ниша за 2011.годину ("Службени лист Града Ниша", број
92/2010), донела Управа за образовање, културу, омладину и спорт.
У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и
спорт предлаже доношење решења о давању сагласности на Финансијски
план Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2011.годину.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт
НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/09 и члана 13 Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне
уметности у Нишу број ("Службени лист града Ниша" број 1/2000, 5/2005 и
94/2010), Управни одбор Галерије Савремене ликовне уметности Ниш на
седници одржаној 10.1.2011. год. донео је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ
1.
Средства из Буџета у износу од 22.221.000 динара и сопствени
приходи и примања у износу од 2.517.000 динара, планирају се према
економској класификацији на четвртом нивоу, и то:
поз. конто
89

ОПИС

411000 БРУТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
411100 Бруто плате запослених

90

412000 ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
412100 Допринос за пензионо и инвалидско осигурање
412200 Допринос за здравствено осигурање
412300 Допринос за незапосленост

91
92

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ

2,568,000

1,523,000
854,000
104,000

53,000
30,000
4,000

1,576,000
884,000
108,000

385,000
385,000

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

200,000

20,000

220,000

0
200,000
0

0
0
20,000

0
200,000
20,000

0

20,000

20,000

0

20,000

20,000

2,800,000

305,000

3,105,000

110,000
1,900,000
250,000
300,000
240,000
0

35,000
60,000
43,000
80,000
80,000
7,000

145,000
1,960,000
293,000
380,000
320,000
7,000

70,000

60,000

130,000

70,000
0

60,000
0

130,000
0

870,000

590,000

1,460,000

60,000
460,000
0
185,000
20,000
145,000

25,000
250,000
40,000
80,000
50,000
145,000

85,000
710,000
40,000
265,000
70,000
290,000

450,000

230,000

680,000

390,000
60,000

190,000
40,000

580,000
100,000

600,000

120,000

720,000

450,000

70,000

520,000

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
424200 Услуге образовања, културе и спорта
424900 Остале специјализоване услуге

99

14,340,000

87,000

65,000

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених
423400 Услуге информисања
423500 Стручне услуге
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство
423700 Репрезентација
423900 Остале опште услуге

98

480,000

2,481,000

65,000

422100 Трошкови службених путовања у земљи
422200 Трошкови службених путовања у иностранство

97

480,000 14,340,000

13,860,000

320,000

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга
421200 Енергетске услуге
421300 Комуналне услуге
421400 Услуге комуникација
421500 Трошкови осигурања
421900 Остали трошкови

96

13,860,000

УКУПНО

320,000

416100 Награде запосленима

95

сопствена
средства

413100 Накнаде у натури (месечне карте ѕа превоз)
414100 Накнада за време одсуствовања са посла
414300 Отпремнине при одласку у пензију
414400 Солидарна помоћ запосленима

94

БУЏЕТ
2011.

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

425200 Текуће поправке и одржавање опреме

100 426000 МАТЕРИЈАЛ

150,000

50,000

200,000

470,000

360,000

830,000

50,000
0
50,000
160,000
110,000
100,000

50,000
30,000
40,000
40,000
130,000
70,000

100,000
30,000
90,000
200,000
240,000
170,000

0

30,000

30,000

0

30,000

30,000

100,000

0

100,000

100,000

0

100,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

150,000

150,000

0
0
0

150,000
0
0

150,000
0
0

0

0

0

0

0

0

426100 Административни материјал
426300 Материјали за образовање и усавршавање запос.
426400 Материјали за саобраћај
426600 Материјали за образовање, културу и спорт
426800 Материјали за одржавање хигијене и домаћинство
426900 Материјали за посебне намене

103 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
482200 Обавезне таксе

104 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДА
483100 Новчане казне по решењу суда

105 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
511300 Капитално одржавање зграда и објеката
511400 Пројектно планирање

106 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА
512200 Административна опрема
512600 Опрема за културу
512800 Опрема за јавну безбедност

107 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
515100 Нематеријална имовина

УКУПНО: 22,221,000

конто
742372
744100
745100
781100
791000

2.517.000 24.738.000

СТРУКТУРА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
ОПИС
Приходи од продаје производа и услуга
Приходи од донација
Мешовити приходи
Трансфери
Приходи од Буџета Републике
УКУПНО:

ИЗНОС
1,537,000
200,000
180,000
0
600,000
2,517,000

2.
За трошкове Програма рада у 2011. години планирано је укупно
3.215.000 динара што представља 13% укупних трошкова планираних за 2011.
годину, од тога из Буџета Града 2.000.000 (62%) а из сопствених прихода
1.215.000 динара (38%). Трошкови Програма рада по позицијама су:

Буџет
95 Стални трошкови

Сопствени

Укупно

250.000

80.000

330.000

70.000

60.000

130.000

97 Услуге по уговору

810.000

565.000

1.375.000

98 Специјализоване услуге

450.000

230.000

680.000

96 Службена путовања у земљи

100 Материјал

420.000

280.000

700.000

3.
За трошкове Ликовне колоније „Сићево 2011“ планирано је да се
утроши 1.000.000 динара, од тога из Буџета Града 700.000 динара а из
сопствених прихода 300.000 динара. Трошкови ће се реализовати у две фазе,
за време радног дела у септембру и за време трајања изложбе у новембру. За
радни део колоније планирано је укупно 850.000 динара, од тога из Буџета
Града 630.000 динара а из сопствених прихода 220.000 динара. За изложбени
део планирани су трошкови у укупном износу од 150.000 динара, од тога из
Буџета Града 70.000 динара а из сопствених прихода 80.000 динара.

СТРУКТУРА ТРОШКОВА ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ "СИЋЕВО 2011"
поз

конто

95

421000

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

421400

Услуге комуникација

97

423000
423400
423600
423700
423900

98

424000
424200
424900

100

426000
426400
426600
426800
426900

ОПИС

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Услуге информисања
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Услуге образовања, културе и спорта
Специјализоване услуге

МАТЕРИЈАЛ
Материјали за саобраћај
Материјали за образовање, културу и спорт
Материјали за одржавање хигијене и домаћинство
Материјали за посебне намене

УКУПНО:

БУЏЕТ
ГРАДА

Минист.
културе

4,000
4,000
209,000

0
0
150,000

4,000
4,000
359,000

0
150,000
4,000
55,000

60,000
45,000
5,000
40,000

60,000
195,000
9,000
95,000

212,000

30,000

242,000

177,000
35,000

30,000
0

207,000
35,000

275,000

120,000

395,000

30,000
160,000
55,000
30,000

25,000
0
75,000
20,000

55,000
160,000
130,000
50,000

700,000

300,000

1,000,000

УКУПНО

Образложење
А – ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ
411100 – Бруто плате запослених (13.860.000)
Галерија СЛУ Ниш од 1. септембра 2010. год. има 21 запосленог радника
са следећом квалификационом структуром: 12 радника са високом стручном
спремом (од тога 2 магистра), 2 радника са вишом стручном спремом и 7
радника са средњом стручном спремом. При планирању је у обзир узета маса
исплаћених зарада из буџета у 2010. години и планиране корекције цене рада.

412000 – Социјални доприноси на терет послодавца (2.481.000) – од
тога за ПИО – 1.523.000; Здравство – 854.000; Незапосленост – 104.000
Износи су одређени на основу закона и првог става овог образложења који се
односи на начин планирања бруто плата запослених.
413100 – Накнаде у натури – месечне карте за превоз (320.000)
Висина накнаде за превоз одређена је на основу досадашњих искустава.
414100 – Социјална давања за запослене (200.000)
Износ се односи на отпремнину при одласку у пензију за 1 радника.
421100 – Услуге платног промета и банкарске услуге (110.000)
На основу кретања трошкова у текућој години планирана је наведена
сума.
421200 – Енергетске услуге (1.900.000)
Трошкови енергетских услуга су планирани на основу текућих издатака у
овој години, као и на основу повећаних потреба за утрошком електричне
енергије у објекту галерије „Србија“ јер су инсталисани котлови на струју за
централно грејање објекта а тек је отпочела процедура за преоријентисање овог
објекта на систем даљинског грејања; као и за набавку лож уља за грејање
објекта Ликовне колоније у Сићеву.
421300 – Комуналне услуге (250.000)
Планирани износ обухвата трошкове изношења смећа (125.000) и
трошкове за утрошену воду (20.000 динара), за трошкове еко накнаде (17.000)
на основу одлуке Скупштине Града, као и трошкове за накнаду за градско
грађевинско земљиште (58.000), и за комуналне услуге у згради Ликовне
колоније (30.000 динара), сходно трошковима у текућој години за ове намене.
421400 – Услуге комуникација (300.000)
Односе се на следеће ставке:
• трошкове телефона - 200.000 (2 телефонске линије у пословним
просторијама у Нишу и једну у згради Ликовне колоније у Сићеву),
• трошкове поштарине (50.000 ) за слање позивница за изложбе као и
бројних дописа, позива и слично и остале пословне коресподенције
на основу планираних изложби и других манифестација које се
организују у нашим изложбеним просторима,
• трошкове интернет комуникација - 50.000 (обухватају 10.000 за
годишњи хостинг нашег сајта и 40.000 за коришћење интернета).
421500 – Трошкови осигурања (240.000)
Трошкови су планирани за осигурање уметничких дела за изложбу коју
ће Галерија СЛУ организовати у сарадњи са Народним музејом из Београда

(200.000) и трошкове обавезног осигурања запослених (40.000) на шта нас
обавезују постојећи законски прописи.
422100 – Трошкови пословних путовања у земљи (70.000)
Укључују путне трошкове за 20 одлазака радника Галерије у току 2011.
год. у износу од 35.000 динара и трошкове дневница у износу од 35.000 динара.
423400 – Услуге информисања (460.000)
Ова ставка обухвата следеће трошкове:
• Трошкове издавања публикација (каталози у штампаном облику) у
износу од 410.000 динара за каталоге чије трошкове штампања
финансира Галерија, а на основу предложеног Програма рада за
2011. годину и обухвата каталоге за традиционалне изложбе,
изложбе по позиву Галерије (ауторске изложбе реномираних
аутора), изложбе у сарадњи са другим галеријама и каталоге за
изложбе по одлуци Уметничког савета,
• Трошкове за штампање позивница, плаката и другог пропагандног
материјала за изложбе у организацији ГСЛУ од 50.000 динара.
423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство (185.000)
Трошкови обухватају угоститељске услуге за уметнике приликом
отварања значајнијих изложби (35.000), за свечану вечеру за госте Ликовне
колоније у току рада Колоније (20.000) и за трошкове припреме исхране за
учеснике Ликовне колоније у износу од 130.000 динара (10 дана).
423700 – Репрезентација (20.000)
Трошкови за репрезентацију (кафа и сл.) за потребе у згради Ликовне
колоније у Сићеву и за свакодневне потребе у управној згради.
423900 – Остале опште услуге (145.000)
Ови трошкови обухватају трошкове фотокопирања (7.000), нарезивање
кључева, промена брава и сличне услуге (3.000), трошкове за специјализоване
сервисе за чишћење великих изложбених простора (Галерија „Србија“ 304 квм,
„Павиљон у Тврђави“ 240 квм и „Салон 77“ 72 квм, зграда Ликовне колоније
240 квм) у износу од 55.000 динара, као и трошкове помоћних услуга у време
трајања Ликовне колоније и Графичке радионице (80.000).
424200 – Услуге образовања, културе и спорта (390.000)
Овде су обухваћени следећи трошкови:
• Трошкови на основу уговора о покрићу путних трошкова учесника
Ликовне колоније Сићево и приликом отварања изложбе која се
одржава у новембру, као и остале потребне трошкове – хотелске
услуге, превоз учесника током трајања колоније и хонораре за
учеснике у програму приликом отварања Ликовне колоније (87.000)
и износ за награде по одлуци жирија од 90.000 динара,

• Трошкови на основу уговора о покрићу путних трошкова аутора
изложби који присуствују отварању својих изложби, трошкови за
ауторска права (услуге превођења, концепцијске поставке изложби,
текстови и рецензије и сл.) у износу од 70.000 динара.
• Трошкови допреме и отпреме уметничких дела предвиђени у
редовним програмским активностима у износу од 143.000 динара.
424900 – Остале специјализоване услуге (60.000)
Ови трошкови обухватају трошкове на урамљивању уметничких дела
насталих на Ликовној колонији Сићево од 35.000 динара и трошкове
урамљивања графика насталих на Пролетњем и Јесењем сазиву графичке
радионице и за урамљивање већ постојећих дела из фонда (35.000 динара).
425100 – Текуће одржавање зграда и објеката (450.000)
Ови трошкови обухватају трошкове извођења зидарских, столарских,
молерско-грађевинских, електричарских радова, радова на инсталацијама и сл.
а односе се на пословне просторије и изложбене просторе у Нишу који имају
око 1.000 квм и налазе се под заштитом државе и изузетно су стари објекти који
захтевају перманентну и посебну заштиту као објекти од културног значаја за
град Ниш (око 200.000 динара). Такође је потребно извршити и радове у
просторијама конзерваторске радионице (промена прозора и врата, уградња
вентилационе опреме и сл. (100.000). За перманентно одржавање зграде
Ликовне колоније у Сићеву потребно је обезбедити око 150.000 динара (објекат
је такође под заштитом државе), уз напомену да је тај објекат у изузетно лошем
стању и да дужи период времена није улагано у његово одржавање.
425200 – Текуће поправке и одржавање опреме (150.000)
Трошкови поправке електричне и електронске опреме, канцеларијске
опреме и опреме за домаћинство којима располаже Галерија, одржавање
компјутерске мреже, као и друге опреме у изложбеним просторима које се не
могу унапред предвидети у износу од 150.000 динара.
426100 – Административни материјал (50.000)
Ови трошкови обухватају следеће:
• Самолепиве налепнице за позивнице за изложбе од 3.000 динара,
• Канцеларијски материјал (папир, коверте и сл. - 22.000),
• Остали канцеларијски материјал (обрасци за финансијско
пословање, писаћи прибор, дискете, компакт-дискови и сл о- 5.000),
• Набавку радних одела за техничку службу (20.000).
426400 – Материјал за саобраћај (50.000)
Ови трошкови се односе на трошкове горива за путничко возило које
користи Галерија СЛУ у службене сврхе, а које је власништво радника
запосленог у Галерији са којим је Галерија склопила уговор о коришћењу истог

за потребе редовног обиласка зграде Ликовне колоније у Сићеву и по другим
потребама из програмских активности у износу од 20.000 динара, као и за
трошкове горива за време Ликовне колоније у износу од 30.000 динара.
426600 – Материјал за образовање, културу и спорт (160.000)
Трошкови обухватају набавку материјала за рад учесника Ликовне
колоније Сићево (боје, рамови, платна, терпентин, папир за цртање и остали
материјали) у износу од 160.000 динара.
426800 – Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (110.000)
Трошкови обухватају:
• Разну прехрамбену робу потребну за активности у току године у
износу од 30.000 динара,
• За трошкове припреме Ликовне колоније у износу од 55.000 динара,
• Хигијенске производе, производе за чишћење и другу хемијску
робу за редовне потребе у току године од 25.000 динара.
426900 – Материјал за посебне намене (100.000)
Ови трошкови обухватају неопходан специфичан материјал за рад
Ликовне колоније и Графичке радионице у Сићеву у износу од 40.000 динара,
материјал различитих врста и намена за функционисање конзерваторске
радионице (20.000), као и за куповину ЦД-а за нарезивање каталога за изложбе
које се организују у „Павиљону“ и „Салону 77“ и за друге специфичне потребе
при извршењу Програма рада везаним за излагачке активности (40.000 динара).
483100 – Новчане казне по решењу суда (100.000)
Овде су укључени трошкови на основу пресуде суда због изгубљеног
судског спора са бившим радником Галерије који ће бити исплаћени у 2011.
год. а обухватају судске трошкове, затезну камату и главни дуг.

  
Средства на позицији 105 – Зграде и грађевински објекти, 106 – Машине
и опрема и 107 – Нематеријална имовина биће предвиђена на основу посебног
Програма капиталног инвестирања у нефинансијску имовину у 2011. години
који сачињава Управа за образовање, културу, омладину и спорт.

Председник Управног
одбора Галерије СЛУ Ниш

мр. Мирослав Анђелковић

