
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
 

 

1. ЛИШНА КАРТА УСТАНПВЕ 

 -  Назив, седищте:  

ЦЕНТАР ЗА ЛИКПВНП ПБРАЗПВАОЕ БЕПГРАД,  

Щуматпвашка 122, 11000 Бепград, Србија  
 

- Щифра делатнпсти, матишни брпј: 
 

- 90.04 – Рад уметнишких устанпва, 
- 90.03 – Уметнишкп стваралащтвп, 
- 85.52 – Уметнишкп пбразпваое, 

- 91.01 – Делатнпст библиптека и архива, 

- 91.02 – Делатнпст музеја, галерија и збирки, 
- 91.03 – Защтита и пдржаваое неппкретних 
културних дпбара, 

- 74.10 – Специјализпване дизајнерске делатнпсти, 

- 74.20 – Фптпграфске услуге, 

- 74.90 – Пстале струшне, наушне и технишке 
делатнпсти, 
- 58.11 – Издаваое коига, 
- 58.13 – Издаваое нпвина, 
- 58.14 – Издаваое шаспписа и перипдишних 
издаоа, 
- 58.19 – Пстала издавашка делатнпст, 
- 59.14 – Делатнпст приказиваоа 
кинематпграфских дела 

- 73.11 – Делатнпст рекламних агенција, 
- 18.13 – Услуге припреме за щтампу,  
- 18.20 – Умнпжаваое снимљених записа,  
- 91.04 – Делатнпст бптанишких и зпплпщких 
вртпва и защтита прирпдних вреднпсти, 
- 94.99 – Делатнпст псталих прганизација на бази 
ушлаоеоа, 
- 90.01 – Извпђашка уметнпст, 
- 93.29 – Пстале забавне и рекреативне 
делатнпсти, 
- 56.29 – Пстале услуге припреме и ппслуживаоа 
хране, 
- 56.30 – Услуге припремаоа и ппслуживаоа пића. 

- 46.18 – Специјализпванп ппсредпваое у прпдаји 
прпизвпда, 

- 47.78 – Пстала тргпвина на малп нпвим 
прпизвпдима у специјализпваним прпдавницама. 
- 32.99 – Прпизвпдоа псталих предмета. 

 
 

-   Матишни брпј:  
  
7018886 
 

- ПИБ:  
 
101601390 
 

- Бр. рашуна:  
 
840-438664-38 

 

-     Управни пдбпр (председник):  
Владимир Радпванпв, правник (именпван 12.11.2009.) 

____________________________________________________________________________________________ 
-     Надзпрни пдбпр  (председник):  

Невенка Била, екпнпмиста (именпвана: 22.06.2009.) 
                       

  



2. ППДАЦИ  П ПБЈЕКТУ И УЛАГАОА У ПБЈЕКАТ  

 а) Ппдаци п прпстпру кпји устанпва кпристи 
-      Укупна квадратура (са ппдаткпм да ли је тпкпм 2011. гпдине дпщлп дп ппвећаоа или смаоеоа 

прпстпра). 
 
У 2011. је дпщлп  дп измена тражених ппдатака: 
 
Реалнп стаое је:  
 
А.    2  ПБЈЕКТА: П=364м2: 

o пбјекат 1 шини једна целина  П=315м2,  
o пбјекат 2 шини једна приземна зграда П=49м2. 

 
Б.    ЗЕЛЕНА ППВРЩИНА/земљищте без зграде  П=25а и 32 м2. 
  
Пбразлпжеое: 
 
Претхпднп стаое: Директпрка Центра за ликпвнп пбразпваое је, накпн изврщене примппредаје (10.06.2009.), 
устанпвила да се на ппседу кпји кпристи Центар за ликпвнп пбразпваое налазе два пбјекта: пбјекат 1 и     
пбјекат 2. 
 
1. Щтп се тише пбјекта брпј 1, у дпкументацији Центра за ликпвнп пбразпваое се налазип  Извпд из земљищне 

коиге брпј картпна 42554/88 к.п. Врашар, улпжак брпј 2501, где су били наведени неташни ппдаци, кпји нису 
пдгпварали реалнпм  стаоу;  

 
2. Щтп се тише пбјекта брпј 2, у двприщту Центра за ликпвнп пбразпваое се налазип се  и пбјекат, кпга  шини 

једна приземна зграда  П=50м2, шији правни статус није бип јасан, нити је ппстпјала адекватна закпнска 
дпкументација; 

 
Легализација: Тпкпм 2011. Центар за ликпвнп пбразпваое – Щуматпвашка је заврщип ппступак легализације пба 
пбјекта –предмет се впдип ппд редним брпјем 50688/2010. На пснпву захтева брпј XXXI-05, брпј  351.21-
50688/2010, и ппднетих дпказа прпписаних шланпм 191. и 195. Закпна п планираоу и изградои (Сл. гласник РС 
брпј 72/09, 82/09, 64/10, 24/11) Центар за ликпвнп пбразпваое је дпбип рещеое п  грађевинскпј  и упптребнпј  
дпзвпли. 
 
Дпкументација:  Дп 2011. неппстпјећу дпкументацију, а   неппхпдну за легализацију су прикупила и израдила 
пвлащћена струшна лица Сапбраћајнпг института ЦИП, на пснпву сппразума п ппслпвнп-технишкпј сарадои са 
Центрпм за ликпвнп пбразпваое, при шему је Сапбраћајни институт ЦИП снпсип материјалне трпщкпве.   
 
Прикупљена је следећа дпкументација : 

 гепдетски снимак пбјекта са исказанпм брутп развијенпм грађевинскпм ппврщинпм у пснпви пбјекта;  

 технишка дпкументација – технишки извещтај п стаоу пбјекта, инсталација, инфраструктурне мреже  и 
сппљнп уређеое;  

 записник п изврщенпм технишкпм вещташеоу п технишкпј исправнпсти и испуоенпсти услпва за упптребу; 

 измене кппије плана на пснпву изврщенпг снимаоа; 

 извпд из земљищне коиге; 

 прпјекат пбјекта. 
 
Секретаријату за културу смп, кап пдгпвпр на дппис  Секретаријата (Ващ предмет бр.401.2-Сл/2011.),  пбавестили  
п свему у два наврата, упутивщи  дппис  заведен ппд нащим дел. бр. 510 пд  26.01.2011. и дппис заведен ппд 
нащим дел. бр. 558 пд 09.03.2011.  
 
 
 
 
 



 

-   Пснпв кприщћеоа (угпвпр или рещеое) 
 
Импвинскп-правни статус Центра за ликпвнп пбразпваое јпщ увек није регулисан (Ппступак регулисаоа 
импвинскп-правнпг статуса, предмет брпј 07-117, пд 02.10.2009.), а за тп су се стекли услпви, пре свега јер је  
Центар за ликпвнп пбразпваое  заврщип ппступак легализације– Щуматпвашка, предмет се впдип ппд редним 
брпјем 50688/2010, и прикупип сву пптребну технишку дпкументацију*: 

 гепдетски снимак пбјекта са исказанпм брутп развијенпм грађевинскпм ппврщинпм у пснпви пбјекта;  

 технишку дпкументацију – технишки извещтај п стаоу пбјекта, инсталација, инфраструктурне мреже  и 
сппљнп уређеое;  

 записник п изврщенпм технишкпм вещташеоу п технишкпј исправнпсти и испуоенпсти услпва за упптребу; 

 измене кппије плана на пснпву изврщенпг снимаоа; 

 извпд из земљищне коиге; 

 прпјекат пбјекта. 
 
Катастру неппкретнпсти је дпстављена измена Кппије плана урађена на пснпву изврщенпг снимаоа (гепдете из 
Завпда за гептехнику, Сапбраћајнпг института ЦИП). 
 
Центар се пбратип Секретаријату за импвинскп – правне ппслпве, грађевинску и урбанистишку инспекцију са 
мплбпм за регулисаое импвинскп-правних пднпса између Центра за ликпвнп пбразпваое и Града Бепграда 
(предмет бр.07-117) и прилпжили Рещеое п грађевинскпј и упптребнпј дпзвпли. 
 
Секретаријат за импвинскп – правне ппслпве, грађевинску и урбанистишку инспекцију нас је упутип на 
Секретаријат за културу, кпји је према оихпвпм упутству надлежан за даљу реализацију рещеоа пвпг питаоа. 
 

 
- Стаое прпстпра и ппреме (кратак ппис) 
 
Прпстпри и оихпви капацитети: 
 
Прпстпрни и пперативни капацитети не мпгу бити у вепма дпбрпм стаоу, пбзирпм да је зграда грађена 1931. 
гпдине и самп једнпм , дпнекле рекпнструсана 1989. (1988. г. је била затвпрена). 
 
Ипак, тпкпм 2010. и 2011. дпста је урађенп на ппбпљщаоу услпва рада у пба пбјекта, пре свега захваљујући 
ппдрщци Псниваша, али и нащим пријатељима кап щтп су Министарствп рада и спцијалне пплитике (тпалет за 
пспбе са инвалидитетпм, ппдрщка у услузи, радпвима и материјалу, вредна  149.000,00 динара), Creative Art, ГП 
Врашар, (ппдрщка у ппкриваоу трпщкпва израде прпјеката пејзажнпг и прпјекта пзелеоаваоа бащте 
Щуматпвашке), Сапбраћајни институт ЦИП (услуга израда прпјекта из ппстпјећег пбјекта) итд.  
 
Ми ћемп се и даље трудити да средства кпја нам Град Бепград буде дпделип утрпщимп на најбпљи мпгући 
нашин и ппщтујући припритете, какп би се на щтп квалитетнији нашин и већи пбим задпвпљиле  реалне  пптребе 
једнпг Центра за уметнпст и пбразпваое. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



САДАЩОЕ СТАОЕ: 
 

Прпстпр Ппврщина (м2) 
Брпј 

места за 
седеое 

Брпј места 
за стајаое 

ПБЈЕКАТ БРПЈ 1 П=315,06м2   

Приземље П=225,69м2   

    

Излпжбени прпстпр:  
Галерија Степенищте (птвпрена 16.12.2010.) 

П=89,37м2 25 300 

Предаваоа, прпмпције, прпјекције у затвпренпм: 
2 атељеа, Студип на спрату и библиптека 

П=165м2 70 100 

Атеље за сликаое П=95,16м2 20 20 

Атеље за вајаое П=62,01м2 10 10 

Фптп лабпратприја П=4,41м2 3 3 

Улазни хпл и шекапница П=22,83м2 4 20 

Хпдник П=7,06м2   

Канцеларија директпрке П=13,38м2 1  

Шајна кухиоа П=8,63м2 3 3 

ВЦ са тущ кабинпм П=9,01м2 2+1  

ВЦ за пспбе са инвалидитетпм и децу П=3.18м2 1  

    

Спрат П=89.37м2   

    

Галерија Степенищте  П=25.31м2   

Студип на спрату П=35.00м2 35 100 

Канцеларија на спрату П=14.53м2 3+1  

Библиптека П=14.53м2 6-10 10 

    

ПБЈЕКАТ  БРПЈ 2 П=49.00м2   

    

АИР, апартман за гпстујуће уметнике, предаваше, струшоаке 
из пбласти културе и уметнпсти 

П=24.50м2 2 лежаја  

Радипнишарски прпстпр (ДЈ креативне радипнице, 
креативна рециклажа и сл.) 

П=24.50м2 12 12 

    

БАЩТА П= 25а, 32 м2   

    

Врашарска Бащта, птвпрени и активни галеријски прпстпр у 
Бепграду: излагаое скулптуре (Врт скулптуре кап стална 
ппставка), прпжимаое скулптуре са другим уметнпстима – 
визуелним уметнпстима, архитектурпм, сценским 
уметнпстима. Један пд циљева у будућнпсти јесте 
прганизација фестивала Врт скулптуре, затим прпстпр за 
предаваоа, прпмпције, прпјекције, сценске, музишке и др. 
уметнпсти  на птвпренпм 

П= 25а, 32 м2 150 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



б) Ппдаци п средствима кпје је устанпва улпжила у набавку ппреме и пдржаваое пбјекта и 
ппреме у 2011. гпдини: 
 
- Средства пдпбрена устанпви за набавке из бучета града Бепграда пп Закљушцима 

градпнашелника (навести брпј закљушка, брпј и датум угпвпра, укупан угпвпрени изнпс, изнпс 
кпји је препстап за уплату пп угпвпру у 2011. гпдини). 
 

425 и 512 
 
А      На пснпву Пдлуке п бучету града Бепграда за 2011. гпдину и Финансијскпг плана прихпда и расхпда       
Секретаријата за културу за 2011. гпдину, брпј VI-02- брпј 404-1/11 нащпј устанпви ппредељена су средства 
на следећим екпнпмским класификацијама: 
 

- 425 – текуће ппправке и пдржаваое – 1.500.000,00 динара са пбрашунатим ПДВ-пм; 
- 512 – мащине и ппрема – 500.000,00 динара са пбрашунатим ПДВ-пм. 

   

425- Јавна набавка мале вреднпсти : Мплерскп – фарбарски радпви у ентеријеру и фасади пбјеката Центра 
(планиранп 550.000,00 са ПДВ-пм) 

 
Б        Градпнашелник је  дпнеп Закљушак брпј 6-2145/11-г, кпјим се Секретаријат за финансије Градске управе 
града Бепграда пбавезује да, у складу са Пдлукпм п бучету града Бепграда за 2011. г. (Сл. лист града 
Бепграда, брпј 45/10) пбезбеди средства у укупнпм изнпсу пд 550.000,00 динара са пбрашунатим ПДВ-пм, у 
пквиру раздела 11 – Секретаријат за културу, глава 11.1 – устанпве културе, функција 820 – услуга културе,  
апрппријација 425 – текуће ппправке и пдржаваое, извпр финансираоа 01 – средства из бучета за јавну  
набавку брпј 2/2011 пд 09.05.2011. г. за јавну набавку радпва: мплерскп – фарбарски радпви на фасади и у 
ентеријеру пбјекта Центра за ликпвнп пбразпваое, кпју  спрпвпди Центар за ликпвнп пбразпваое у складу 
са Финансијским планпм прихпда и расхпда Секретаријата за културу за 2011. г. екпнпмска класификација 
494251 – текуће ппправке  и пдржаваое  зграда и пбјеката, ппдппзиција 00001 – текуће пдржаваое пбјеката, 
налпг брпј 1000479 (щифра дпбављаша 2003014 – Центар за ликпвнп пбразпваое, при шему се Секретаријат 
за културу пбавезује да се стара п реализацији јавне набавке из тпг закљушка). 
 

511 

 
В       Секретаријат за културу  је  ван Плана јавних набавки Центра за ликпвнп пбразпваое у 2011. гпд., а у 
пквиру ппредељених средстава у Финансијскпм плану Секретаријата за културу за 2011. гпд. Центру за 

ликпвнп пбразпваое  из бучета града Бепграда уплатип изнпс пд 199.000,00 са ПДВ-пм , на 
апрппријацији  511,  а за  израду Идејнпг рещеоа и Главнпг  прпјекта  адаптације и санације електрп-
инсталација пбјеката Центра за ликпвнп пбразпваое  (Идејнп рещеое и Главни прпјекат је израдип 
Сапбраћајни институт ЦИП).      

 
 

ПД УКУПНП ПДПБРЕНИХ СРЕДСТАВА ЦЕНТРУ ЗА ЛИКПВНП ПБРАЗПВАОЕ ЗА НАБАВКЕ ИЗ БУЧЕТА ГРАДА 

БЕПГРАДА У ИЗНПСУ ПД 2.000.000,00 ДИНАРА ГРАД  ЈЕ 

 

-  УПЛАТИП 1.175.962,67. 

-  НИЈЕ УПЛАТИП 824.037,33. 

 

 

 
 
 
 
  



         -   Ппдаци п набавкама на кпје се Закпн п јавним набавкама  примеоује, а за кпје су  
средства пбезбеђена из бучета града Бепграда (врста набавке, реализпвани изнпс): 
 

425 - Јавна набавка мале вреднпсти: Мплерскп – фарбарски радпви у ентеријеру и фасади пбјеката  
Центра ( планиранп 550.000,00 са ПДВ-пм). 

 
1. Вреднпст угпвпрених И ИЗВЕДЕНИХ РАДПВА= 546.959,50 са ПДВ-пм,  (Угпвпр између Центра за ликпвнп  

пбразпваое и Foring group d.o.o. Beograd,предузећа за грађевинарствп, тргпвину и услуге, са адреспм 
Булевар М. Пупина бр.10/ж/лпк. 55, Нпви Бепград, делпвпдни брпј 832 пд 26.09.2011.гпдине).  

2. Извпђаш је заврщип са радпвима 04.11.2011. гпд., пднпснп све радпве је извеп за 30 дана. 
3. Радпви су изведени у свему према пбпстранп пптписанпј угпвпрнпј дпкументацији, прпписима и 

правилима струке.  
4. Примппредаја изведених радпва заврщена је: 25.11.2011. гпд. ( гарантни рпк пд две гпдине). 
5. Секретаријату  за културу је уреднп и на време  дпстављен дппис п реализпванпј ЈНМВ Мплерскп – 

фарбарски радпви у ентеријеру и фасади пбјеката  Центра ,  уз неппхпдну пратећу дпкументацију. 
6. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ ЈЕ ПД УКУПНПГ ИЗНПСА СРЕДСТАВА УПЛАТИП САМП АВАНС ПД  40% У 

ИЗНПСУ 185.410,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А, ПДНПСНП 218.783,80 ДИНАРА СА ПДВ-ПМ,  ЗА НАПЛАТУ ЈЕ 

ПСТАЛП =327.754,15 ДИН. 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ НИЈЕ НИ ПБАВЕСТИП ЦЕНТАР ЗА ЛИКПВНП ПБРАЗПВАОЕ,  НИТИ ПБРАЗЛПЖИП 
РАЗЛПГЕ ЗБПГ КПЈИХ  НИСУ УПЛАЋЕНА СВА СРЕДСТВА КПЈА СУ ЗАКЉУШКПМ ГРАДПНАШЕЛНИКА БРПЈ 6-
2145/11-Г ПБЕЗБЕЂЕНА ИЗ БУЧЕТА ГРАДА БЕПГРАДА (550.000,00 динара са ПДВ-пм), НА ИМЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
РАДПВА: МПЛЕРСКП – ФАРБАРСКИ РАДПВИ У ЕНТЕРИЈЕРУ И ФАСАДИ ПБЈЕКАТА ЦЕНТРА (АПРППРИЈАЦИЈА 
425), ВЕЋ САМП АВАНСНИ ИЗНПС ПД 40%, ПДНПСНП 218.783,80 динара са ПДВ-пм.  
 

ЗА НАПЛАТУ ЈЕ ПСТАЛП = 327.754,15 ДИН.  
 
 
ТАКПЂЕ,  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ НИЈЕ НИ УПЛАТИП, НИТИ ПБАВЕСТИП  ЦЕНТАР ЗА ЛИКПВНП 
ПБРАЗПВАОЕ,  П РАЗЛПЗИМА  ЗБПГ КПЈИХ ЈЕ ИЗПСТАЛА УПЛАТА  ЗА УСЛУГУ  ВРЩЕОА СТРУШНПГ НАДЗПРА У 
ИЗНПСУ ПД  22.998,20 ДИНАРА СА ПДВ-ПМ, ИАКП ЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА КУЛТУРУ П ТПМЕ УРЕДНП И НА 
ВРЕМЕ ППСЛАТ ДППИС СА ПРАТЕЋПМ ППТРЕБНПМ ДПКУМЕНТАЦИЈПМ - НАЩ ДЕЛПВПДНИ БРПЈ 
1015/21.12.2011. 
 

         -   Ппдаци п набавкама на кпје се Закпн п јавним набавкама не примеоује, а за кпје су  
средства пбезбеђена из бучета града Бепграда (врста набавке, реализпвани изнпс): 
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Планиранп: 500.000,00 са ПДВ-пм и тп на име: 
 

1. Набавке рашунарске ппреме и мреже у изнпсу пд  160.000,00 динара са ПДВ-пм; 
2. Набавка намещтаја и уградне ппреме у изнпсу пд  340.000,00 са ПДВ-пм;  

   
Секретаријат за културу  је  уплатип: 
 

1. Набавке рашунарске ппреме и мреже 159.866,28 динара са ПДВ-пм; 
2. Набавка намещтаја и уградне ппреме 339.870,00 динара са ПДВ-пм.  

 

 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ  ЈЕ  УПЛАТИП СРЕДСТВА ЗА  НАБАВКЕ ПП  ППЗИЦИЈИ 512 НА КПЈЕ СЕ ЗАКПН 
П ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕОУЈЕ, А ЗА КПЈЕ СУ СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕНА ИЗ БУЧЕТА ГРАДА 
БЕПГРАДА (ПЛАНИРАНП 500.000,00 ДИНАРА СА ПДВ-ПМ) У ИЗНПСУ ПД  499.736,26 СА ПДВ-ПМ. 
 
НИЈЕ РЕАЛИЗПВАНП 236,72 ДИНАРА 
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Планиранп: 950.000,00 са ПДВ-пм и тп на име: 
 

1. Зидарски радпви: текуће пдржаваое фасаде, ппправка пщтећених делпва у изнпсу пд  100.000,00 са 
ПДВ-пм; 

2. Радпви - текуће пдржаваое електришне инсталације  у изнпсу пд  215.000.00 динара са ПДВ-пм; 
3. Замена дптрајалпг намещтаја/унутращое стпларије у Центру за ликпвнп пбразпваое у изнпсу пд 

350.000,00 динара са ПДВ-пм; 
4. Текуће ппправке и пдржаваое ппреме за јавну безбеднпст: санација/изградоа ппстпјеће пграде  у 

изнпсу пд  250.000.00 динара са ПДВ-пм; 
5. Текуће ппправке и пдржаваое псталих пбјеката: хитне интервенције у изнпсу пд 35.000,00 динара са 

ПДВ-пм. 
_________________________________________________________________________________________ 

Укупнп:                                                                                                                    950.000,00 динара са ПДВ-пм 
 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ  ЈЕ  УПЛАТИП СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ НА АЛТЕРНАЦИЈИ 425 НА КПЈЕ СЕ ЗАКПН П 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕОУЈЕ, А ЗА КПЈЕ СУ СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕНА ИЗ БУЧЕТА ГРАДА БЕПГРАДА 
(ПЛАНИРАНП 950.000,00 ДИНАРА СА ПДВ-ПМ) У ИЗНПСУ ПД  457.442,59 ДИНАРА  И ТП ЗА: 
 
1. Зидарски радпви: текуће пдржаваое фасаде, ппправка пщтећених делпва: 99.798,50 динара;   
2. Радпви - текуће пдржаваое електришне инсталације: /; 
3. Замена дптрајалпг намещтаја/унутращое стпларије у Центру за ликпвнп пбразпваое: 323.559,09 

динара; 
4. Текуће ппправке и пдржаваое ппреме за јавну безбеднпст: санација/изградоа ппстпјеће пграде: /; 
5. Текуће ппправке и пдржаваое псталих пбјеката - хитне интервенције је уплаћенп:  34.085,00 динара. 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ НИЈЕ УПЛАТИП СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ ПП ППЗИЦИЈИ 425 НА КПЈЕ СЕ ЗАКПН П 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕОУЈЕ, А ЗА КПЈЕ СУ СРЕДСТВА ПБЕЗБЕЂЕНА ИЗ БУЧЕТА ГРАДА БЕПГРАДА  
(ПЛАНИРАНП 950.000,00 ДИНАРА СА ПДВ-ПМ) У ИЗНПСУ ПД 492.557,41 ДИНАРА И ТП ЗА:  
 
1. Зидарски радпви: текуће пдржаваое фасаде, ппправка пщтећених делпва у изнпсу пд  201,50 динара; 
1. Радпви - текуће пдржаваое електришне инсталације  у изнпсу пд  215.000.00 динара; 
2. Радпви - замена унутращое стпларије  у изнпсу пд  26.440,91 динара; 
3. Текуће ппправке и пдржаваое ппреме за јавну безбеднпст: санација/изградоа ппстпјеће пграде  у 

изнпсу пд  250.000.00 динара;  
4. Текуће ппправке и пдржаваое псталих пбјеката: хитне интервенције  915,00 динара. 
 

 

     - Ппдаци п средствима улпженим у набавке из сппственпг прихпда (врста набавке, 
реализпвани изнпс) 
      
 511  
 
1. ГП Врашар је ппкрип трпщкпве израде два прпјекта: 
 

a) Израда главнпг прпјекта уређеоа  слпбпдних ппврщина Центра за ликпвнп пбразпваое, 
Щуматпвашка 122, у изнпсу пд 50% пднпснп 221.362,10 динара са ПДВ-пм (100%= 442.724,20 динара 
са ПДВ-пм); 

b) Израда главнпг прпјекта пејзажнпг уређеоа - пзелеоаваоа „Врашарске бащте“ Центра за ликпвнп 
пбразпваое, Щуматпвашка 122, у изнпсу пд 50%, пднпснп 28.049,78 динара са ПДВ-пм (100%= 
56.099,56 динара са ПДВ-пм). 
 
 

2. Сапбраћајни институт ЦИП је на пснпву сппразума п ппслпвнп-технишкпј сарадои са Центрпм за ликпвнп 



 

-    У следећем перипду  пптребнп је планирати следећа улагаоа: 
   

 Санација и рекпнструција електрп-инсталација пба пбјекта (ппстпји прпјекат, кпји је урадип Сапбраћајни 
институт ЦИП и кпји је плаћен средствима из бучета  града). 

 Зидарски радови: текуће одржавање фасаде, поправка оштећених делова, услед прокишњавања током 
ванредне ситуације у фебруару 2012.- клизања терена и сливања кишнице.  

 Фасадни молерски радови и молерски радови у ентеријеру оба објеката услед прокишњавања током 
варнредне ситуације у фебруару 2012.  

 Остали неопходни радови проистекли у току санационих радова.                      
 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност: санација/изградња постојеће ограде. 
 Мпкри швпр, впдпвпд и канализација за пбјекат у бащти (легализпван 2011. г.). 

 Текуће поправке и замена дптрајале сппљне стпларије. 

 Уградоа рплетни на прпзприма. 

 Текуће ппправке, пдржаваое и набавка нпвих 6 клима уређаја. 

 Птвараое лантерне у црташкп-сликарскпј класи и затвараое бпшних прпзпра. 

 Текуће поправке и замена дптрајалих ппдпва  у пба пбјекта. 

 Набавка рачунарске опрема (4 рачунара + 4 лаптопа, мрежа и лиценцираних програма). 
 Набавка мини мпбилијара за тпалет и кухиоу у пбјекту брпј2 у бащти ( Резиденцијални апартман за 

гпстујуће уметнике). 

 Набавка службенпг впзила. 

 Дренажа тла, збпг сливаоа ппврщинских впда и кище, услед шега дплази дп клизаоа терена, ппмераоа 
зграде и пуцаоа зидпва. 

 Спрешаваоа даљег ппдливаоа зграде. Пкп зграде су стазе улегнуте ка згради,  ту се задржава кища и 
влажи зграду. 

 Сређиваое ппстпјећих трибина на пптппрнпм зиду иза пбјекта 2, деп прирпдне Летое сцене у бащти. 

 Уметнички, документациони депо и мобилијар за његово опремање. 
 Уметнички павиљон – застакљивање дела између пбјекта 1 и пбјекта 2. 
 

 Натпис на згради. 

 Пбележаваое Щуматпвашке са улице. 

 Звпнце/интерфпн на капији и на улазу.  

пбразпваое, прикупуп неппстпјећу технишку дпкументацију и израдип прпјекат пбјекта из ппстпјећег 
пбјекта, при шему је Сапбраћајни институт ЦИП снпсип све материјалне трпщкпве.   

 
512  ппрема 
 
ГП Врашар је дпнирала изнпс пд 26.624.25 динара са ПДВ-пм на име куппвине алата и материјала за 
радипнице за младе  Щуматпвашке. 

 
1. Центар за ликпвнп пбразпваое је из сппствених прихпда (81.090,00 динара са ПДВ-пм) набавип апарат 

за прешищћаваое впде Нпбел.  
 

2. Центар за ликпвнп пбразпваое је из сппствених прихпда (80.000,00 са ПДВ-пм) набавип 10 апарата- 
мпбилних телефпна. 

 
3. Центар за ликпвнп пбразпваое је из сппствених прихпда набавип материјал за пптребе прпграма 

културе ( стирпппр, гипс...) у изнпсу пд 230.630,00 динара са ПДВ-пм. 
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1. Министарствп рада и спцијалне пплитике је ппкрилп трпщкпве израде прпјекта,  радпва и материјала у 

адаптацији дела тпалета за пптребе пспба са инвалидитетпм у укупнпм изнпсу пд 149,000.00 динара без 
ПДВ-а. 

 
 



____________________________________________________________________________ 
 

- Нашин грејаоа 
 

ВАЖНП!  Мплимп да унесете ппдатак п нашину грејаоа устанпве кпји је у складу са ппдаткпм кпји 

навпдимп. Већ гпдинама уназад у Гпдищоем извещтају устанпва културе града Бепграда стпји неистинит 
ппдатак дпк се са наще стране щаље инфпрмација кпја је исправна. 

ПБЈЕКАТ ЈЕ ПРИКЉУШЕН НА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈАОА, ПДНПСНП - ЦЕНТРАЛНП 

ГРЕЈАОЕ  
 

 
 

2. Ппдаци п заппсленима – стаое на дан 31.12.2011. гпдине: 

 

1.    мр Весна Бпгунпвић, 7-2. степен, директпрка 

2. др Рпмана Бпщкпвић, 7-3. степен, уредница-струшна  сарадница за прпграм 

3. Ксенија Маринкпвић, 7. степен, уредница -истпришарка уметнпсти 

 

 

4. Програмски део 

-Укупан број реализованих програма: 

 

1.   УМЕТНИЧКО-НАСТАВНИ ПРОГРАМИ  
Образовни програм тј. теоријско-практична, једногодишња, двосеместрална настава се 

одвијала током читаве године:                              у 2010.г___3____    2011.г__   _7 
 

3. УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ:                                        у 2010.г___4_____ 2011.г__  _10 
 

4. СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ:                                    у 2010.г__ 3___   _ 2011.г___   3 

 

5. ПРОЈЕКТИ: 

Ауторски                                                                        у 2010.г__2__     _  2011.г__    4 

Пројекти сарадње (копродукције)                            у 2010.г__4___   _ 2011.г__    7 

 

6. ИЗЛОЖБЕ И ДОГАЂАЈИ                                               у 2010.г_ 12_  __    2011.г__    20 

 

На пснпву Закљушка Градскпг већа града Бепграда брпј: 6-149/11 пд 24. фебруара 2011., усвпјенпг Гпдищоег  
плана и Прпграма рада  Центра за ликпвнп пбразпваое и Финасијскпг плана за 2011. гпдину за реализацију 
Гпдищоег  плана и Прпграма рада за 2011. гпдину планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 600.000,00 
динара. 

  

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ ЈЕ ПП ПВПМ ЗАКЉУШКУ ЦЕНТРУ ЗА ЛИКПВНП ПБРАЗПВАОЕ УПЛАТИП  ИЗНПС 
ПД 510.000,00 ДИНАРА, А  НИЈЕ УПЛАТИП 90.000,00 ДИНАРА 

 

Током 2011. године Шуматовачка се активно ангажовала како би проширила и обогатила своју понуду, не 
само у оквиру Уметничко-наставног програма, већ и области сарадње са другим установама кроз различите 

пројекте. Такође, акценат је стављен на ширења културе кроз различите програме и прожимање уметности. 
Тиме се пружа прилика свима који су заинтересовани да се упознају и спознају област уметности из 

другачијег угла него што су то чинили до сада. 

 

 

 



Реализован програм:  

1. УМЕТНИЧКО-НАСТАВНИ ПРОГРАМИ  
Образовни програм, тј. теоријско-практична, једногодишња, двосеместрална настава се одвијала током 

читаве године у сва три атељеа и то:  
 

 ЦРТАЊЕ и СЛИКАЊЕ: од јануара до 15. јула 2011. г. водио Рајко Ковачевић, дипломирани графичар; 

од 1. јула води мр Коча Огњановић, магистар сликарства;    

 ЦРТАЊЕ и ВАЈАЊЕ: од јануара до јула 2011. г. водио мр Миодраг Варгић, магистар вајарства, 

самостални уметник; од јула води Асја Васиљев, дипломирана вајарка, самостална уметница; 
 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И ТЕОРИЈА ФОРМЕ: води Ксенија Маринковић, историчарка уметности, 

(Програм теоретске наставе из историје уметности и теорије форме је саставни део свих наведених 

курсева, јединствен је за све полазнике практичне наставе и не наплаћује се); 
 СЦЕНСКИ и САВРЕМЕНИ КОСТИМ: води Драгана Лађевац-Бркић, дипломирана костимографкиња, 

самостална уметница; 

 МОЗАИК: води Александар Пантић, дипломирани сликар мозаичар и наставник ликовне културе; 

 ФОТОГРАФИЈА: води Александар Радош, уметник фотографије, самостални уметник; 

 СТРИП и  ИЛУСТРАЦИЈА: води Владимир Весовић, ликовни уметник (стрип уметник, илустратор, 

аниматор), педагог, сценариста, уредник, самостални уметник. 

 
  Сви програми обухватају: 

 
-Теоријска предавања; 

-Метод усменог излагања, разговора, демонстрације, рад са историјским изворима, рад са текстом, 

аналитичко посматрање, метод (ликовног) сценарија, разговора и активне наставе: предавач - ученик, 
предавач - ученици, ученици - ученици уз креативно вежбање и анализу остварених резултата и радовa; 

- Грађење, комбиновање, варирање, разлагање...; 
-Употребу разноликих и разноврсних наставних средстава и извора знања; 

-Доста практичних активности; 

-Стицање самопоуздања кроз истраживање и откривање; 
-Употребу савремених алата у настави; 

-Сарадњу са другим наставним групама. Повезивање предметне наставе са другим наставним садржајима 
и са ситуацијама и садржајима из реалног живота и света; 

-Радионице и предавања по темама, целинама, тимовима и гостујућа предавања и креативне радионице; 
-Активно учешће у креирању материјала на wебсите-у Центра; 

-Учешће на изложбама које организује Центар; 

-Учешће на конкурсима; 
-Стварање простора за међународну сарадњу и учешће у пројектима; 

-Прикупљање и дистрибуцију информација из земље и света (ликовне уметности и културе, 
манифестације, догађаји, издања, часописи итд.); 

-Посете изложбама и институцијама од значаја за унапређење наставног садржаја; 

-Креирање и одржавање базе података: учешће у раду документационог и уметничког центра и архива;  
-Представљање рада Центра у домаћим и страним медијима; 

-Евалуацију рада и принцип самоанализе. 

 

2. УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ 

КУРСЕВИ И РАДИОНИЦЕ ЗА СВЕ УЗРАСТE:  

 GRAFFITI ART 

 ШЛИЦ СТРИП 

 МАСКА  

 ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ КРОЗ ИСТОРИЈУ 

ДЕЧИЈЕ РАДИОНИЦЕ:  

 ШАРЕНИ ТАБАНИ 

 STRIP MOTION  

РАДИОНИЦЕ ЗА ТИНЕЈЏЕРЕ:  

 АРХИТЕКТУРА 

 БАУШУМОВА РАДИОНИЦА 

http://www.sumatovacka.rs/Ksenija%20Marinkovi%C4%87.html
http://www.sumatovacka.rs/Dragana_Ladjevac_Brkic.html
http://www.sumatovacka.rs/Aleksandar_Pantic.html
http://www.sumatovacka.rs/Aleksandar_Rados.html
http://www.sumatovacka.rs/Vlada_Vesovic.html
http://www.sumatovacka.rs/graffiti_art.html
http://www.sumatovacka.rs/slic_strip.html
http://www.sumatovacka.rs/maska.html
http://www.sumatovacka.rs/primenjena_umetnost_kroz_istoriju.html
http://www.sumatovacka.rs/sareni_tabani.html
http://www.sumatovacka.rs/strip_motion.html
http://www.sumatovacka.rs/arhitektura.html
http://www.sumatovacka.rs/bausumova_radionica.html


 ДРАМА У ШУМАТОВАЧКОЈ 

 МАЛИ ДИЗАЈНЕРИ 

Аутори/ке, уметници/е, радионичари/ке:  
 

- GRAFFITI ART, Александар Сливњак – Лортек и ТКВ Краљица Вила, графит-арт уметници;  
 

- Координатор ШЛИЦ РАДИОНИЦЕ и уредник стрип часописа Шлиц: Саша Томасовић; Редакција: Јелена 

Курјак, стрип-цртачица и илустраторка, асистенткиња координатора; Боривоје Грбић, стрип-цртач, 
сторибордиста и илустратор; Бојан Милојевић, стрип-цртач, илустратор, сценариста; Тамара Антонијевић, 

стрип-цртачица, илустраторка и вајарка; Мирко Перовић, стрип-цртач, илустратор; Милан Перишић, 
графички дизајнер, стрип-цртач, илустратор;  

 

- ЛУТКАРСТВО и МАСКА, Јелена Стојановић, примењена уметница, костимограф и сценограф, самостална 
уметница;  

 
- ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ КРОЗ ИСТОРИЈУ, мр Марко Алексић, археолог;  

 
- ШАРЕНИ ТАБАНИ, Асја Васиљев, дипл. вајарка и ауторка дечијих сликовница, самостална уметница, Марија 

Васиљев, сликарка, самостална уметница;  

 
- СТРИП МОТИОН, Бојана Петковић, дипл. сликарка-графичарка, уметница анимације, видеа и перформанса, 

Жоана Меркаде (Johanna Marcadé), Кејти Возницки (Katie Woznicki); 
 

- АРХИТЕКТУРА, др Романа Бошковић, архитекта, доктор уметности из области сценског дизајна;  

 
- БАУШУМОВА РАДИОНИЦА, Марија Васиљев, сликарка, самостална уметница, Асја Васиљев, дипл. вајарка и 

ауторка дечијих сликовница, самостална уметница; 
 

- ДРАМА У ШУМАТОВАЧКОЈ, др Дина Радоман, редитељ, доктор уметности из области сценског дизајна, и др 
Романа Бошковић, архитекта, доктор уметности из области сценског дизајн. 

3. СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ  

 Рестаурација и конзервација антикварних предмета, води Милан Ковачевић, рестауратор; Трајање: 
шест семестара; Омогућава стицање практичног и теоретског знања рестаурације и конзервације 
старинског намештаја, старих украсних и употребних предмета. Настава се одвија у атељеу 
самосталне занатске радње ,,Стари Занатлија”, Деспота Стефана 38, Београд; 

 Уметничко ручно књиговезање, ИБЦ штампарија; 
 Уметност ткања, води Бранка Вуковић, председница Удружења ткаља Србије и оснивач 

манифестације Светски дан ткања; Трајање: два семестра. Настава се одвија у атељеу VI Београдске 
гимназије (приземље), Милана Ракића 33, Београд, Србија. 

 
4. ПРОЈЕКТИ 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У САРАДЊИ СА ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА: ОСНОВНЕ, СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ И ФАКУЛТЕТИ 

 

УМЕТНИЧКЕ ЧАРОЛИЈЕ ШУМАТОВАЧКЕ 

Инклузивне радионице 

Ауторка: мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија, коауторка: Јелена Кнежевић, 

студенткиња Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију.  

Партнер: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

Уметничко-образовни програми Шуматовачке су инклузивни. Током целе године омогућено је деци и особама 

са инвалидитетом стицање практичних и теоријских знања о ликовним дисциплинама, техникама и 

технологијама у ликовном изражавању. Све активности се спроводе кроз радионице и то: основне (цртање, 

сликање, вајање, дечије радионице, архитектура и мултимедија) и допунске, појединачне, креативне 

радионице (фотографија, луткарство, маска, сценски и савремени костим, тематске радионице по избору у 

односу на развој сарадње између предавача и полазника радионица у оквиру пројекта).  

 

http://www.sumatovacka.rs/drama_u_sumatovackoj.html
http://www.sumatovacka.rs/mali_dizajneri.html
http://www.sumatovacka.rs/graffiti_art.html
http://www.sumatovacka.rs/Sasa_Lortek_Slivnjak.html
http://www.sumatovacka.rs/TKV_Kraljica_Vila.html
http://www.sumatovacka.rs/slic_strip.html
http://www.sumatovacka.rs/Jelena_Kurjak.html
http://www.sumatovacka.rs/Jelena_Kurjak.html
http://www.sumatovacka.rs/Jelena_Kurjak.html
http://www.sumatovacka.rs/lutkarstvo.html
http://www.sumatovacka.rs/maska.html
http://www.sumatovacka.rs/Jelena_Stojanovic.html
http://www.sumatovacka.rs/primenjena_umetnost_kroz_istoriju.html
http://www.sumatovacka.rs/sareni_tabani.html
http://www.sumatovacka.rs/Asja_Vasiljev.html
http://www.sumatovacka.rs/strip_motion.html
http://www.sumatovacka.rs/Bojana_Petkovic.html
http://www.sumatovacka.rs/Johanna_Marcade.html
http://www.sumatovacka.rs/Katie_Woznicki.html
http://www.sumatovacka.rs/arhitektura.html
http://www.sumatovacka.rs/Romana_Boskovic.html
http://www.sumatovacka.rs/bausumova_radionica.html
http://www.sumatovacka.rs/Marija_Vasiljev.html
http://www.sumatovacka.rs/drama_u_sumatovackoj.html
http://www.sumatovacka.rs/Dina_Radoman.html
http://www.sumatovacka.rs/Romana_Boskovic.html
http://www.sumatovacka.rs/Romana_Boskovic.html
http://www.sumatovacka.rs/Romana_Boskovic.html
http://www.sumatovacka.rs/restauracija%20i%20konzervacija%20antikvarnih%20predmeta.html
http://www.sumatovacka.rs/Milan%20Kova%C4%8Devi%C4%87.html
http://www.sumatovacka.rs/Branka_Vukovic.html


НАУКА – СЛИКА 
Радионице које тематски везују одређени предмет у школском образовању и уметност. 

Ауторка: мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија. 

Координаторка: Данијела Ранчић, апсолвенткиња српског језика и књижевности.  

 

Реализован у сарадњи са Математичком гимназијом. 

 

ШУМАТОВАЧКА НА ЗИДОВИМА ВАШЕ ШКОЛЕ  
Ауторка: мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија. 

Уметници/радионичари: Саша Лортек и ТКВ Краљица Вила. 

Координаторка: Данијела Ранчић, апсолвенткиња српског језика и књижевности.  

Пројекат представљен на Фестивалу урбане културе ФУК у КЦ Младеновац. 

 

ЛУТКАРСКО ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ  

Води: Јелена Стојановић, костимограф. 

 

Образовно-креативна радионица Луткарско позориште сенки је резултат сарадње са Француским институтом 

у Србији (Institut Français de Serbie). Циљ пројекта је успостављање одрживе платформе за едукацију из 

области примењених уметности, уметничких заната везаних за луткарство превасходно традиционалних 

форми, али и модерних приступа овом начину уметничког изражавања, уз ширење интереса и доступност 

сазнања о појединим примењеним уметностима изван високих стручних школа.  

Реализоване реадионица и јавно приказани резултати рада у Спортско културном центру Обреновац. 

 

 

5. УМЕТНИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ЦЕЛИНА 

 

На фестивалу МИКСЕР, представљен део пројекта у раду Виртуелни музеј Шуматовачка. Сакупљен и класиран део 

архивске грађе од административних докумената, архитектуре објекта, наставе, до оних занимљивијих који се тичу 

забелешки са предавања, досијеа запослених, фотографија... приредила Милица Раденковић, дипломирани теоретичар 

светске књижевности. Израђен документарни филм са исказима уметника некадашњих полазника и предавача 

Шуматовачке међу којима су: Коста Богдановић, Душан Оташевић, Милан Циле Маринковић, Југослав Влаховић, Зоран 

Поповић, Раша Тодосијевић, Љуба Поповић, Милета Продановић, Милорад Рашић Раша, Бранко Омчикус, Града Рајковић, 

Владислав Коцарев, Владета Војиновић, Босиљка Кићевац, Влада Комад, Славе Ајовски, Михаел Милуновић, Урош Ђурић, 

Марко Омчикус, Драгана Јовчић. Филм је резултат рада радионице Историје уметности Шуматовачке коју води Ксенија 

Маринковић, предавач историје уметности и теорије форме и кустос уметничке колекције Шуматовачке, а приредили су 

га студенти и апсолвенти историје уметности: Ивана Стојић, Милан Аднађ, Саша Бајац, Жељко Дражић.  

 
 

6. РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ 

У протеклој години реализовани су услови за оснивање јединственог резиденцијалног програма у Центру за ликовно 
образовање. Највећи акценат је током године стављен на ширење мреже партнерстава, као и промотивне активности 
којима је овај програм представљан на бројним манифестацијама и индивидуалним презентацијама. 
Ослања се на историју Шуматовачке као простора у коме су уметници становали, стварали, комуницирали... 
Замишљен је као интерактиван програм који обједињује стваралаштво и уметничку едукацију као и платформа за развој 
интеркултуралног дијалога и сарадње са земљама у региону и иностранству. 
АИР (Artist in Residence Programme) Шуматовачке нуди бројне додатне погодности: два пространа уметничка атељеа 
величине 95 и 62 м2,  фото студио и фото лабораторију, мали студио-библиотеку на спрату, бежични интернет, 
компјутере, просторе за излагање и комуникацију са публиком кроз различите садржаје  
(две галерије, од којих је једна у отвореном простору) и друге  програме стручног усавршавања којима Центар у 
Шуматовачкој располаже (разговори са уметницима, предавања, комуникација са стручном јавношћу, изложбе, догађаји 
за ширу публику, сарадња са другим установама и организацијама у области културе, уметности и уметничког 
образовања...). 

7. ШИРЕЊЕ КУЛТУРЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ПРОГРАМЕ И ПРОЖИМАЊЕ УМЕТНОСТИ 

Доба је глобализације - интернета, компјутера, нових медија... Шуматовачка је отворила своја врата за све врсте 

уметности и уметничких израза: истраживање нових уметничких трендова у сопственим продукцијама, раду на 

међународној размени уметника, организацији семинара и радионица (workshops), локалних акција, догађаја... 



 

24. јун 2011. год. - Шуматовачка на манифестацији Саборовање у Центру за културу Гроцка  

12. септембар 2011. год. - ДОБРО ВЕЧЕ, НЕЛОФЕР ПАЗИРА, у свечаној Сали општине Врачар 

2. новембар 2011. год. – Панел дискусија: ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЛТУРУ – УЛАГАЊЕ У ЛЕПШИ ДЕО 
ЖИВОТА (организација: Шуматовачка – Центар за ликовно образовање и ПР агенција V Communications), Студио на 
спрату, Шуматовачка 122, Београд 

6. новембар 2011. год. - Јавно приказивање делова образовно-креативне радионице на тему: Луткарско позориште 
сенки уз разговор са Жан-Пјер Лескоом/Jean-PierreLescot (радионица 1. – 6. 11. 2011. године, у организацији: Француског  
института у Србији/InstitutFrançais de Serbie, Шуматовачке – Центра за ликовно образовање и ЈП Спортско-културног 
центра Обреновац), Велика сцена Културног центра Обреновац, Краља Александра 5, Обреновац  

 

8. ГАЛЕРИЈСКО-ИЗЛОЖБЕНА ЦЕЛИНА  

Уз подршку Града Београда и Општине Врачар основана су два стална изложбена простора у Центру за ликовно 

образовање: Галерија Степениште и Врачарска башта.  

Програм галерије Степениште је усмерен на простор савремене уметности и ставља нагласак на уметничка дела и 

критички приступ и тумачења савремене уметности. Више од шездесет година Шуматовачка припрема студенте за даље 

професионално усавршавање и каријеру у међународном свету уметности. Визија Шуматовачке је да буде призната као 

премијер у пољу напредног уметничког образовања, али и као отворени простор без ограничења, где се уметници баве 

материјалном, спиритуалном и интелектуалном уметношћу.  

Врачарска башта је место где се кроз интерактивни дијалог експерименталног и етаблираног истражује, производи, 

излаже и коментарише уметност. То је простор догађаја у коме се реализују програми и радионице Центра за ликовно 

образовање, али и место сусрета стручне и опште јавности и публике. Поред изложби, радионица и програма школе на 

отвореном, реализују се и  различити формати сценских и културних догађаја као што су представе, перформанси, 

концерти, трибине... Захваљујући подршци Градске општине Врачар биће реализован пројекат архитектонског и 

пејзажног уређења баште.  

 

Неколико изложби реализовано је ван куће у различитим просторима и програмским контекстима. 

 

14. фебруар 2011. год. - Ноћ отворених атеља , колективни наступ ауторског тима Шуматовачке кроз серију радионица, 
изложбу, концерт, забавни програм, пројекције, Центар за ликовно образовање 

12 - 14. мај 2011. год. - БИНА 2011 - Ветро-парк: Наука и архитектура у служби одрживости, Врачарска башта 

25 - 29. мај 2011. год. – МИКСЕР 2011 – Шуматовачка од 1948. (инсталација, радионице, пројекција, коктел) и предавање 
у Зони Едукације 15+15 – мр Весна Богуновић, ауторка: Уметничке чаролије Шуматовачке 

10. јун 2011. год. - Оно што ти треба, је неко као ја... - Изложба дигиталних графика Нине и Миодрага Станковића, 
Галерија Степениште 

22. јун 2011. год. - Годишња изложба радова дечије радионице - Шуматовачка, Галерија Степениште 
24. јун 2011. год. - Шуматовачка на манифестацији Саборовање у Центру за културу Гроцка  
3 - 5. август 2011. год. - Код куће - Конструкција догађаја - Шуматовачка на БЕЛЕФ-у, Кућа Краља Петра, Сењак 

15. септембар 2011. год. - Отварање изложбе Асје Васиљев и Миодрага Варгића НЕПОТРЕБНИ БЕСКРАЈ, Галерија 
Степениште и Врачарска башта 

14. октобар 2011. год. - Изложба Кинетички парк (у оквиру манифестације ,,Дани Врачара”), Галерија Врачарска башта  

15. октобар 2011. год. - Изложба/догађај: Стрип уживо (у оквиру манифестације ,,Дани Врачара”), Свечани хол Градске 
Општине Врачар, Његошева 77 

25. октобар 2011. год. – Изложба Портрети, ауторка: Наталија Станић, Галерија Степениште 

15. новембар 2011. године – Споменик грађанки/грађанину Х, ауторска изложба вишемедисјког дела Милана Тепавца 
Тарина 

25. новембар 2011. год. - (од 25. новембра до 3. децембра 2011. године) Ауторска изложба радова БЕЗ НАЗИВА, Радомира 
Ђукановића, Галерија Степениште  

9. децембар  2011. год. - СЛИКОВНО-МАСЛИКОВНО, ауторска изложба слика и маски, Марије Васиљев и Јована Бешлина, 
Галерија Степениште 
 

16. – 20. децембар 2011. год. – Годишња изложба радова полазника Центра за ликовно образовање, Галерија 
Степениште 

21. децембар 2011. год. – Годишња изложба радова полазника Центра за ликовно образовање, Галерија општине Врачар, 
Његошева 77 

21. децембар 2011. год. – Новогодишња изложба Троје аутора Асје Васиљев, Коче Огњановића и Александра Пантића, 
Галерија општине Врачар, Његошева 77 
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Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2011. годину 
(са кратким образложењем зашто нису реализовани): 

назив програма: Драма у Шуматовачкој, Архитектура, Графика    
образложење: услед недовољног одзива ученика         

назив програма: Харађуку, Маска      
образложење: недостатак финансија         

назив програма: изложба Оливере Вучинић Леко      
образложење: одложена због трудноће ауторке и замењена изложбом другог аутора 

назив програма: изложба Зорана Поповића   
образложење: одложена због пута аутора и замењена изложбом другог аутора 
 

назив програма: ШУМАТОВАЧКА КОД ВАС, КРЕАТИВНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР – ТО ЈЕ И МОЈА ШКОЛА 

Ауторка: мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија. 

Овим пројектом бисмо желели да поступком »КОРАК ПО КОРАК« и у нашој средини допринесемо да се уведе 

начело неговања и подстицања стваралачког и уметничког васпитања деце и младих. 

 

образложење: потребна системска подршка у остваривању платформе за интерсекторску 

сарадњу установа образовања, дечје заштите и установа културе. 

назив програма: РЕЦИКЛИРАНА УМЕТНОСТ 

Пројекат ,,Рециклиране уметности“ је намењен, пре свега деци школског узраста на нивоу основне школе, од 

петог до осмог разреда. Циљ пројекта је да пробуди свест младих о неопходности заштите животне средине, 

као и да их активно укључи у те процесе. Такође, пројекат треба да подстакне и њихову креативну енергију, 

стваралачки потенцијал, али исто тако да пробуди свест о очувању природе и могућностима рециклаже. 

Трајање – током летњег и/или зимског распуста. 

образложење: недостатак финансија    

назив програма: ДУНАВ 2012 – Интернационални симпозијум монументалне скулптуре 

Аутор концепта и уметнички директор: Недим Хаџиахметовић Мафа, дипл. вајар. 

Координаторка: Ива Јовић, апсолвенткиња историје уметности. 

Носилац пројекта: Центар за ликовно образовање – Шуматовачка.  

Партнери пројекта: Хидроелектрана Ђердап 2, Шумска управа, Неготин. 

Трајање пројекта: Вишегодишњи пројекат.  

 

образложење: недостатак финансија         

 
Програми који су реализовани током 2011. године, а нису били предвиђени Планом (са 
кратким образложењем) 

назив програма: изложба колектива Каркатаг    
образложење: уместо изложбе Оливере Вучинић Леко 

назив програма: изложба Милана Тепавца Тарина    
образложење: уместо изложбе Зорана Поповића 

 

назив програма: ауторски пројекти Шуматовачке на манифестацијама: БИНА, МИКСЕР, БЕЛЕФ, 
као и у оквиру Дана Врачара, Саборовања у Гроцкој, Добро вече Нелофер Пазира, Трибина 
Инвестирање у културу – улагање у лепши део живота 

 
образложење: стекли су се услови за реализацију кроз сарадњу са партнерским манифестацијама 
и установама, тј. институцијама 
 



- да ли су током 2011. године реализовани програми који представљају квалитативну 
новину у односу на устаљену програмску шему установе 
 
Структура реализованих програма: 

 

1. УМЕТНИЧКО-НАСТАВНИ ПРОГРАМИ – три нова наставна програма: мозаик, стрип и илустрација;  

2. УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ - нове радионице; 

3. СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ – није било новина; 

4. ПРОЈЕКТИ – појачана пројектна активност и већи акценат на пројектном пословању; 

5. УМЕТНИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ЦЕЛИНА - колекција увећана за ---- радова и снимљен документaрни 

видео запис – разговори са донаторима; 

6. ГАЛЕРИЈСКО-ИЗЛОЖБЕНА ЦЕЛИНА – нови изложбени простор - изложбена активност током читаве 
године, жириране изложбе; 

7. РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ – основан 2011. и отпочеле припремне активности; 

8. ШИРЕЊЕ КУЛТУРЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ПРОГРАМЕ И ПРОЖИМАЊЕ УМЕТНОСТИ – појачано повезивање 
са приватним сектором, другим организацијама, установама, окренутост грађанству кроз 

популаризацију културних садржаја и слично, представља квалитативну новину у раду Установе, иако 

је предвиђена самим Статутом о оснивању још 1948. године. 

 
 
Ауторски пројекти Установе  
 
 
14. фебруар 2011. год. - Ноћ отворених атеља , колективни наступ ауторског тима Шуматовачке кроз серију радионица, 
изложбу, концерт, забавни програм, пројекције, Центар за ликовно образовање 

25 - 29. мај 2011. год. – МИКСЕР 2011 – Шуматовачка од 1948. (инсталација, радионице, пројекција, коктел) и предавање 
у Зони Едукације 15+15 – мр Весна Богуновић, ауторка: Уметничке чаролије Шуматовачке 

24. јун 2011. год. - Шуматовачка на манифестацији Саборовање у Центру за културу Гроцка  
3 - 5. август 2011. год. - Код куће - Конструкција догађаја - Шуматовачка на БЕЛЕФ-у, Кућа Краља Петра, Сењак 
15. октобар 2011. год. - Изложба/догађај Стрип уживо (у оквиру манифестације ,,Дани Врачара”), Свечани хол Градске 

Општине Врачар, Његошева 77 

 
Копродукције: 
 
24. јун 2011. год. - Шуматовачка на манифестацији Саборовање у Центру за културу Гроцка 

12. септембар 2011. год. - ДОБРО ВЕЧЕ, НЕЛОФЕР ПАЗИРА, у свечаној Сали општине Врачар; Партнери: Општина Врачар, 

Амбасада Канаде у Србији и Српски ПЕН центар 

1. – 7. новембар 2011. год. – Радионица Луткарско позориште сенки у сарадњи са Француским  институтом у 

Србији/InstitutFrançais de Serbie 

2. новембар 2011. год. – Панел дискусија: ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЛТУРУ – УЛАГАЊЕ У ЛЕПШИ ДЕО 
ЖИВОТА (организација: Шуматовачка – Центар за ликовно образовање и ПР агенција V Communications)  

6. новембар 2011. год. - Јавно приказивање делова образовно-креативне радионице на тему: Луткарско позориште 
сенки уз разговор са Жан-Пјер Лескоом/Jean-PierreLescot (радионица 1. –  6. 11. 2011. године, у организацији Француског  
института у Србији/InstitutFrançais de Serbie, Шуматовачке – Центра за ликовно образовање и ЈП Спортско-културног 

центра Обреновац), Велика сцена Културног центра Обреновац, Краља Александра 5 

 
програми установе који су реализовани ван матичног простора  

(назив програма и место реализације) 

24. јун 2011. год. - Шуматовачка на манифестацији Саборовање у Центру за културу Гроцка 

12. септембар 2011. год. - ДОБРО ВЕЧЕ, НЕЛОФЕР ПАЗИРА, у свечаној Сали општине Врачар 

6. новембар 2011. год. - Јавно приказивање делова образовно-креативне радионице на тему: Луткарско позориште 
сенки уз разговор са Жан-Пјер Лескоом/Jean-PierreLescot (радионица 1. –  6. 11. 2011. године,  у организацији 
Француског института у Србији/InstitutFrançais de Serbie, Шуматовачке – Центра за ликовно образовање и ЈП Спортско-
културног центра Обреновац), Велика сцена Културног центра Обреновац, Краља Александра 5 

17. новембар 2011. год. – Јавни час Шуматовачка – Центар за ликовно образовање у Дому војске Србије – колеција Павла 
Бељанског 

21. децембар 2011. год. – Годишња изложба радова полазника Центра за ликовно образовање, Галерија општине Врачар, 
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Његошева 77 

21. децембар 2011. год. – Новогодишња изложба Троје аутора Асје Васиљев, Коче Огњановића и Александра Пантића, 
Галерија општине Врачар, Његошева 77 

 

програми остварени на основу међународне сарадње 

 

12. септембар 2011. год. - ДОБРО ВЕЧЕ, НЕЛОФЕР ПАЗИРА, у свечаној Сали општине Врачар, гостовање канадске ауторке 
авганистанског порекла уз пројекцију филма Кандахар и округли сто. Ауторски пројекат Шуматовачке у сарадњи са 
Амбасадом Канаде у Србији, поводом гостовања ауторке на међународном конгресу ПЕН центра 

1. – 7. новембар 2011. год. – Радионуца Луткарско позориште сенки у сарадњи са Француским институтом у 
Србији/InstitutFrançais de Serbie 

6. новембар 2011. год. - Јавно приказивање делова образовно-креативне радионице на тему: Луткарско позориште 
сенки уз разговор са Жан-Пјер Лескоом/Jean-PierreLescot (радионица 1. –  6. 11. 2011. године, у организацији 
Француског института у Србији/InstitutFrançais de Serbie, Шуматовачке – Центра за ликовно образовање и ЈП Спортско-
културног центра Обреновац), Велика сцена Културног центра Обреновац, Краља Александра 5 

 

пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним 

терминима 

 

22. децембар 2011. год. – Шлицов традиционални новогодишњи концерт, Студио на спрату, Шуматовачка 122 
26. децембар 2011. год. – Самостална изложба слика Вере Мамузић под називом Magic Moments 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Ппсећенпст прпграма       2010. 2011. 

- укупан брпј ппсетилаца (гледалаца) са уппредним 
ппдаткпм у пднпсу на 2010. гпдину      
              

              8230                     13.459 
 

   

 

Структура ппсећенпсти прпграма у пднпсу  на врсту 
прпграма изражена у прпцентима 

 

Прпграми устанпве                                                               60%                                                      
                   60% 

Кппрпдукције                                                                        10%                  
                                                    10%                  

Прпграми устанпве ван матишнпг прпстпра                   25%  
                   25% 

Прпјекти других устанпва или ппјединаца кпји су се 
пдвијали у устанпви у уступљеним терминима             3%                                        

Гпстпваоа из инпстранства                                                 2%       

                    3 % 
 
 

                     2% 

 

Пцена прпграма пд стране струшне јавнпсти (преглед најзнашајних критика, приказа у медијима).  
 
Дигитални медији, интернет: 
 
Мрежа креативних људи - О улагаоу у културу данас 
 24шаса - О улагаоу у културу данас 
Е капија - НОЋ ОТВОРЕНИХ АТЕЉЕА 
Тime. Мк  - Луткарскп ппзприште сенки 
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http://www.sumatovacka.rs/lutkarsko_pozoriste_senki_javno_prikazivanje.html
http://www.sumatovacka.rs/lutkarsko_pozoriste_senki_javno_prikazivanje.html


 Izazov - Луткарскп ппзприште сенки 
 Konkursi regiona - Луткарскп ппзприште сенки 
nOObclub.org - Луткарскп ппзприште сенки 
Vesti News Pasco - Луткарскп ппзприште сенки 
media1.rs - Луткарскп ппзприште сенки  
NC Magazin - Луткарскп ппзприште сенки 
 Излазак com - Луткарскп ппзприште сенки  
Пбренпвац КЗМ - Луткарскп ппзприште сенки 
Блиц пнлине - Луткарскп ппзприште сенки 
Урбан буг - НОЋ ОТВОРЕНИХ АТЕЉЕА 
Danas.rs - Кпд куће, у вили Краља Петра 
Арте - Излпжба Радпмира Ђукића 
Vracar.org.rs - Трпје, нпвпгпдишоа излпжба 
Danubeogradu.rs (на youtube интервју Весне Бпгунпвић ппвпдпм излпжбе) - Трпје, нпвпгпдишоа излпжба 
Betaoms.com - Dobro vece, Nelofer Pazira 
 Naslovi.net - Dobro vece, Nelofer Pazira; Кпд куће, у вили Краља Петра 
 Vesti.rs - Dobro vece, Nelofer Pazir; Кпд куће, у вили Краља Петра 
 Najvesti.com - Dobro vece, Nelofer Pazira 
 Beograd.ds.org.rs-  Dobro vece, Nelofer Pazira 
Glassrbije.org - Dobro vece, Nelofer Pazira 
 Vracar.org.rs - Dobro vece, Nelofer Pazira 
Beta-press.com - Dobro vece, Nelofer Pazira 
 Politika.rs- Dobro vece, Nelofer Pazira 
 Seecult.org- Dobro vece, Nelofer Pazira; Кпд куће, у вили Краља Петра; Гпдишоа излпжба пплазника 
Шуматпвачке; Луткарскп ппзприште сенки; Сппменик Грађанки / Грађанину Х  
YOU tube: прекп 20 приказа 
 
ШТАМПАНИ МЕДИЈИ: 
Данас, Блиц, Пплитика – Нпћ птвпрених атељеа, 7 пбјава 
Пплитика – О Гпдишопј излпжби радпва пплазника 
Вечерое нпвпсти – О Гпдишопј излпжби радпва пплазника 
 
РАДИО:  
Студип Б, Емисија Речи и слике, аутпрка Милица Лапчевић – гпстпваоа ппвпдпм манифестације Нпћ 
птвпрених атељеа и БЕЛЕФ 
Б92, гпстпваоа Јутарои прпграм - најаве дпгађаја 
Радип Бепград 2 прпграм - гпстпваое интервју 
Студип Б – гпстпваое  
 
ТВ: 
Авала- Нпћ птвпрених атељеа, БЕЛЕФ, излпжба Наталије Станић 
Студип Б – Нпћ птвпрених атељеа, БЕЛЕФ, Гпдишоа излпжба радпва пплазника, излпжба Сппменик 
грађанки/грађанину Х  
Б92 – Нпћ птвпрених атељеа 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 



 
 
* укпликп су у питаоу инпстране дпнације дпставити кппије  преведених угпвпра  и искприщћенпст средстава 
у 2011.г. 
У прилпгу дпставите  Пдлуку  Управнпг пдбпра п утврђенпм ценпвнику прпграмских услуга  за 2011.  и 2012. 
гпдину (цене улазнице, шланарине и  др. прпграма). 
 
 
-Изнпси у хиљадама динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. РАСХПДИ 

Прпграмски 

трпщкпви 

Зараде 

и сплид. ппм. 

за заппсл. 

Редпвни 

материјални  и 

стални 

трпщкпви 

Инвестиције и 

инвестиципнп 

пдржаваое 

ппреме 

УКУПНП 

Структура   расхпда  -  УКУПНП  600 2.944 6.788 1.005 11.337 

1. Бучетска средства      

- Града 600 2.944 4.673 699 8.916 

- Републике      

- ппщтине      

2.  Пстали извпри      

- дпнације*    306 306 

- сппнзпри      

- прихпд пд реализације 

прпграма (улазнице, шланарине 

и др. прпграми) 

     

- прихпд пд услуга    2.115  2.115 

- пстали сппствени прихпди       



1. Извещтај усвпјен пд стране Управнпг пдбпра,  дана (пдлуку дпставити у прилпгу) 

2. Пцена реализпваних прпграма пд стране  Управнпг пдбпра 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Пцена прпграма и ппсебне наппмене директпра 

 
 

 

 

 
 
 

мр Весна 
Бпгунпвић, 
директпрка 

 
 

Кпментар Щуматпвашке – Креативнп мищљеое и ппкренута стратегија 

Скпк, уместп кпрак пп кпрак 

 
Центар за ликпвнп пбразпваое, ппзнатији кап Щуматпвашка брпји и живи већ 64-ту гпдину. Иакп заппшиое  
радпм пдмах накпн Другпг светскпг рата 1948. гпдине у истпшнпеврппскпј земљи Југпславији, у перипду 
сампуправнпг спцијализма, није се у свпм раду пслаоала на приказиваое или бављеое пфицијелнпм, великпм 
уметнпщћу. Пна улази у саме стваралашке прпцесе, у живпт уметнпсти и оену непрестану запитанпст. Из једне 
пд најлепщих врашарских бащти, у близини Каленић пијаце и „Градић Пејтпн“, шестп је рущила фиксиране 
уметнишке хијерархије и хватала се у кпщтац са тадащоим мпдернистишким пуританцима. Щуматпвашка је 
ищла у кпрак са бурним развпјем визуелних уметнпсти, пд 50-их и ревплуципнарних 60-их и 70-их када је 
авангарднп истраживаое прпкршилп пут дп великих излпжбених сцена, прекп 80-их и декаде 
ппстмпдернистишкпг ликпвнпг израза, па све дп средине 90-их и ппшетка трећег миленијума, где 
ликпвне/визуелне  уметнпсти у глпбалу истражују сппствене границе и фенпмен аутпрскпг пптписа. 
  
Прплазећи крпз бурне декаде друге пплпвине 20. века, кризни перипд пплитишких и друщтвених кпнфликата,  
блпкаду и све щтп су тада прпживели нащи суграђани, Щуматпвашка је, не самп сашувала и пптврдила саму 
себе, већ се пд 2010. јаснп изјащоава кап устанпва културе кпја, не заузима самп прпстпр активнпг 
прпмищљаоа у традиципналним уметнпстима и развија се у кпрак са нпвим ликпвним и визуелним  
тенденцијама, већ узима ушещће и у уметнишкпм пбразпваоу у щирпкпм спектру уметнишкп-пбразпвних 
прпграма, креативних радипница, али и  гпстујућих прпграма у пснпвним и средоим щкплама у жељи да се 
уметнишка сцена нащег града непрестанп развија, прпблематизује и истражује.  
Прпграми Щуматпвашке су намеоени не самп будућим студентима кпји ту стишу свпја прва и пснпвна знаоа 
неппхпдна за даље прпфесипналнп пбразпваое, већ свима кпји су заинтереспвани за уппзнаваое мпдела 
креативнпг мищљеоа и ствараоа, кап и примену инпвативних и критишких рещеоа у практишнпм и тепријскпм 



раду. Прпграмска делатнпст и уметнишке радипнице Щуматпвашке су инклузивне и имају за циљ да ппдстакну 
развпј спцијализације и мптивацију на стваралащтвп деце и пспба са инвалидитетпм. 
 
У 2012. гпдини планиране су следеће прпграмске целине: 
 
1. Уметнишкп-пбразпвни прпграм (Цртаое и сликаое; Цртаое и вајаое; Вищемедијска уметнпст; Истприја 
уметнпсти и теприја фпрме; Сценски и савремени кпстим; Дизајн текстила; Мпзаик; Дизајн; Графика; 
Фптпграфија; Архитектура; Стрип и илустрација; Дигитална уметнпст, кпји се пдвија крпз тепријскп-практишну 
наставу и ппдразумева пснпвнп пбразпваое из наведених  ликпвних дисциплина.  
 
2. Уметнишке радипнице: Щлиц стрип; Луткарствп; Маска; Примеоена уметнпст крпз истприју; Радипница 
вищемедијске уметнпсти – Разлишитп, а истп (впкпвизуелна амбијентална инсталација); Графит Арт (за све 
узрасте); Щарени табани (3-9 гпд.); Мали дизајнери (пд 6 дп 14 гпдина); Стрип Мптипн (дешије радипнице); 
Архитектура; Баущумпва радипница (9-18 гпд.);  Драма у Щуматпвашкпј (за тинејчере). 
 
3. Стари уметнишки занати: Рестаурација и кпнзервација антикварних предмета (атеље сампсталне 
занатске радое Стари Занатлија, Десппта Стефана 38, Бепград);  Уметнпст ткаоа (атеље VI бепградске 
гимназије у приземљу, Милана Ракића 33, Бепград);  Уметнпст старпг рушнпг коигпвезаоа, рестаурација коига 
и израда уметнишких предмета (щтампарија и коигпвезница Ибц98, Бпјанска 15, Бепград). 
 
4. Прпјекти;  
5. Уметнишкп-дпкуметаципна целина:  
а. Кплекција Щуматпвашке (Work in Progress); 
б. Виртуелни музеј; 
6. Галеријскп-излпжбена целина: 
а. Галерија степенищте; 
б. Врашарска бащта; 
7. Резиденцијални прпграм; 
8. Щиреое културе крпз разлишите прпграме; 
9. Прпжимаое уметнпсти. 
 
Дпба је глпбализације интернета, кпмпјутера, нпвих медија... Щуматпвашка је птвпрена за све врсте 
вищемедијалне уметнпсти и израза, истражује нпве уметнишке  трендпве у сппственим прпдукцијама, ради на 
међунарпднпј размени уметника, прганизује семинаре и радипнице (впрксхппс), најразлишитије лпкалне  
акције, дпгађаје... Пд свпг настанка Щуматпвашка ппдржава разлишите врсте уметнишких кпнцепција,  с тежопм 
да се развије пптпунп нпва и другашија уметнишка сцена Бепграда у интерпднпсу са еврппским и светским 
ликпвним дещаваоима, разлишитим уметнишким праксама и шитаоима. 
 
Међутим, српска ликпвна прпдукција и ппред знашајних међунарпдних кпнтаката, није у знашајнијпј фпрми 
претрпела утицај нпвих уметнишких тенденција и савремених тепријских пракси, псим  на нивпу ппјединашних 
пптеза и залагаоа ппјединих ентузијаста и уметника. Међутим, укидаое пдмака између теприје и праксе се 
уствари није ни десилп... У нащпј земљи је пшигледнп да су и пбразпваое и уметнпст у кризи. Садащое 
пбразпваое из пбласти савремених фпрми ликпвнпг/визуелнпг изражаваоа није дпвпљнп примеоенп у 
Србији, па се услед неппстпјаоа вище или виспке щкплске институције таквпг пбразпвнпг прпфила, прпстп 
наметнула пптреба да се устанпви једна ппсебнп кпнципирана платфпрма, кпја  би барем на кратак перипд 
пкупила, пре свега наще млађе стварапце из пбласти уметнпсти, какп би се стекла и прпщирила тепријскп-
естетишка знаоа и усмериле оихпве креативне мпгућнпсти у наведеним пбластима. 21. век тражи пд уметника 
да има интердисциплинарнп тепријскп и практишнп-креативнп знаое, какп би се ппстпјеће знаое 
/вищемедијала/ пбјединилп, пбпгатилп и превелп на вищи нивп.  
 
 
 
Без ствараоа стратещких савеза на вище разлишитих нивпа са партнерима из лпкалне, наципналне и 
међунарпдне заједнице/уз ппзнаваое разлишитих културних и пбразпвних кпнтекста у једнпј земљи, 
разлишитпг степена развпја делатнпсти на пвпм ппљу, немпгуће је пстварити знашајнији успех и неће дпћи дп 
надпградое и преусмераваоа, већ ппстпјећег и  изпстаће кпнтекстуална перспектива. Тп би знашилп и да је 
едукативни сегмент увеликп изпстап. Неппхпднп је активнп ангажпваое свих укљушених страна, кап щтп 
ппстпји хитна интервенција за разнпврснпщћу кап пдгпвпр на пптребе данащое културе. Уметнпст и 



пбразпваое су у сталнпј интеракцији. Рецимп, акп наведемп пример Пктпбарскпг салпна, оегпва едукативна 
улпга се зауставља на инфпрмацији. Пптребнп је знати щта урадити са тим знаоем, пнп треба да буде 
кпрелација разлишитих сегмената на нивпу друщтвене, културне и уметнишке целпвитпсти. Уметник ппстаје 
едукатпр, ушеник  ппстаје уметник, пднпснп  едукатпр. 
 
Желели бисмп да  дппринесемп  бпгаћеоу псећаја културнпг идентитета. У прпмпцији сппне између сегмента 
културе и пбразпваоа на регипналнпм нивпу,  кап и  крпз дугпрпшну сарадоу са земљама Еврппе, прпмпвисала 
би се акутна пптреба интензивираоа културнпг живпта, указалп би се на неппхпднпст трансфпрмације 
уметнишких институција, ппдизаоа свеснпсти, укљушиваое разлишитих циљних група, кап и на  знашају сталнпг 
унапређеоа и пбпгаћеоа пбразпваоа, а ппсебнп на изналажеое нпвих путева кпмуникације са 
сегментиранпм, мултикултуралнпм и све брпјнијпм млађпм публикпм. Щуматпвашка ставља акценат на 
неппхпднпст знашајних  рефпрми пбразпвнпг система,  кап и на неппхпднпст  кпнкуренције квалитета. 
 
Данас, српска уметнишка сцена прплази крпз узбудљиве спцијалне прпмене, стварајући пптпунп нпву слику.  
Врлп знашајан аспект тих прпцеса пднпси се на рефпрме и транзицију у нащим институцијама културе. 
Щуматпвашка је међу пним уметнишким прганизацијама и институцијама кпја је, свесна  пправдане пптребе за 
ревидираоем  дпсадащоег рада и стратегија, реагпвала какп би ствприла реалан и пдржив прпстпр у кпме ће 
се развијати већи и сущтински интерес за уметнишкп - пбразпвне прпграме и садржаје далекпсежнијег 
карактера кпји кпмуницирају какп са актерима, публикпм, критикпм, такп и међуспбнп.  
 
У Щуматпвашкпј раде три даме, кпје владају брпјним дисциплинама, вещтинама и функцијама, заппслене на 
непдређенп време, шетрдесетак хпнпрарних сарадника, щтп уметника (предаваша, радипнишара или впдитеља 
прпјеката), маркетинг сарадника, превпдилаца, сарадника-уредника сајта, секретара итд., и двадесетак 
практиканата  кпји пбављају радну праксу у сарадои са Универзитетпм града Бепграда. 
 
 
У Бепграду, 2011. 
 

 
 
 
 
 Датум ппднпщеоа извещтаја Директпр 
 

                 _________________________                                                                                   _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


