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1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
Назив, седиште:

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, Шуматовачка 122, 11000 Београд, Србија

Одговорно лице:

мр Весна Богуновић

Шифра делатности:

Претежна делатност Установе је 90.03 - уметничко стваралаштво.

Матични број:

7018886

ПИБ:

101601390

Бр. рачуна:

840-438664-38

Управни одбор (председник):

Владимир Радованов, правник (именован 12.11.2009.)

Надзорни одбор (председник):

Невенка Била, економиста (именована: 22.06.2009.)
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2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ
Укупна квадратура (са податком да ли је током 2011. године дошло до повећања или смањења простора).
А.

2 ОБЈЕКТА: П=364м2:

- објекат 1 чини једна целина П=315м2,
- објекат 2 чини једна приземна зграда П=49м2.
Б.

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА/земљиште без зграде П= 25а и 32 м2.

- основ коришћења (уговор или решење)

Имовинско-правни статус Центра за ликовно образовање још увек није регулисан.
Поступак регулисања имовинско-правног статуса: предмет број 07-117, од 02.10.2009.
Центар се обратио Секретаријату за имовинско – правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију са молбом за регулисање
имовинско-правних односа између Центра за ликовно образовање и Града Београда (предмет бр.07-117) и приложио Записник о
извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објеката ( Решење о грађевинској и употребној
дозволи. број XXXI-05 број 351.21-50688/2010) чиме је завршен поступак легализације.
Секретаријат за културу је доставио Секретаријату за имовинско – правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију мишљење да
се Центру за ликовно образовање да сагласност на кориштење следећег простора:
А.
Б.

2 ОБЈЕКТА: П=364м2: објекат 1 чини једна целина П=315м2, објекат 2 чини једна приземна зграда П=49м2 и
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА/земљиште без зграде П= 25а и 32 м2

на период од 25 година без надокнаде, а ради обављања делатности и рада установе, која ће се одвијати уз посебну пажњу и
рационално коришћење.
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Центар је још 2011. године прикупио и сву потребну техничку документацију и доставио је и Катастру непокретности:







геодетски снимак објекта са исказаном бруто развијеном грађевинском површином у основи објекта;
техничку документацију – технички извештај о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољног уређења;
записник о извршеном техничком вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу;
измене копије плана на основу извршеног снимања;
извод из земљишне књиге;
пројекат објекта.

Катастру непокретности је достављена и Измена Копије плана урађена на основу извршеног снимања (геодете из Завода за Геотехнику,
Саобраћајног института ЦИП).

-

Простори и њихови капацитети и Стање простора и опреме (кратак опис)

ПРОСТОРЕ ШУМАТОВАЧКЕ чине две одвојене целине: два објекта укупне површине П=364м2 (П=315м2 и П=49м2) и башта П= 25а и 32
м2.
Просторни и оперативни капацитети су незнатно побољшани, мада су и даље функционално неквалитетни.
Програмска делатност се обавља у радном простору који чине три атељеа (два у приземљу и један на првом спрату). Центар, поред једне
административне просторије (канцеларија директора), не поседује просторију за рачуноводствене и секретарске послове, зборницу,
библиотеку, документационо-уметнички простор...
И поред свих напора нисмо успели да учинимо корак даље од декоративних интервенција, па и то у оквирима веома скромних, да не
кажемо минималних финансијских могућности. Поготово, узевши у обзир чињеницу да је зграда грађена 1931. године и само једном 1989.
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године, и то донекле и траљаво реконструсана (1988. је била затворена за рад), не може се очекивати значајније унапређење просторних
капацитета. Документација која треба да прати радове је нађена у деловима, без финансијске документације и доказа, као и што није
нађена грађевинска књига нити извештај надзора.
Ипак, током 2011. и 2012. доста је урађено на побољшању услова рада у оба објекта, пре свега захваљујући раду и залагању запослених,
подршци Оснивача, али и нашим пријатељима као што су Министарство рада и социјалне политике (тоалет за особе са инвалидитетом),
ГО Врачар (подршка у реализацији пројекта Врачарска башта: покривање трошкова израде пројекта пејзажног и пројекта озелењавања
баште Шуматовачке, као и трошкова реализације архитектонског и пејзажног уређења баште и извођења радова из главног пројекта
Врачарске баште), Саобраћајни институт ЦИП (услуга израда пројекта о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објекта)
Секретаријата за за имовинско – правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију, компанији БОШ, Предузећу за градјевинарство,
трговину и услуге Београд, Форинг Груп доо и Агенцији за пројектовање ВИК-ПРОЈЕКТ, Јавној расвети Београд, Управи за заједничке
послове републичких органа, Creative Art, ЈКП-у "Зеленило-Београд", приватним пријатељствима итд.
.
Центар је успео да бољом организацијом простор преведе у високо мултифункционалан, што се најпре види из распореда и броја
квалитетних програма и уметничког образовања који се смењују у неколико атељеа током читавог дана свих седам дана у недељи.

Тако да се може рећи да су од 2012. године РАДНИ ПРОСТОРИ Шуматовачке смештени у само два објекта укупне површине П=364м2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ДВА АТЕЉЕА У ПРИЗЕМЉУ;
СТУДИО НА СПРАТУ;
АТЕЉЕ-БИБЛИОТЕКА;
ГАЛЕРИЈА СТЕПЕНИШТЕ;
ГАЛЕРИЈА НА ОТВОРЕНОМ – ВРАЧАРСКА БАШТА;
АРТИСТ ИН РЕСИДЕНЦЕ/РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ АТЕЉЕ;
ФОТО ЛАБОРАТОРИЈА;
СПОЉНИ АТЕЉЕ;
АТЕЉЕИ ВАН ЦЕНТРА, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ (СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ).

 Почетком реализације пројекта ВРАЧАРСКА БАШТА, у јесен 2012. године, учињен је велики помак у перцепцији Шуматовачке која
више није само одржавала своје уметничке и креативне садржаје у затвореним објектима, већ се сада представља отвореним и активним
галеријским простором у Београду, који је намењен пре свега излагању скулптуре (ВРТ СКУЛПТУРЕ као стална поставка), са акцентом
управо на прожимању скулптуре са другим уметностима – визуелним уметностима, архитектуром, звуком, сценским уметностима. У Башти
Шуматовачке ће се разматрати позиција, улога и домен уметника/аутора у области обликовања простора, истражујући позицију скулптора
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у савременим уметничким и кустоским праксама. Један од циљева у будућности јесте организација ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ, ФЕСТИВАЛА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА СКУЛПТУРА/INTERDISCIPLINARY SCULPTURE.
Дугорочна визија ВРАЧАРСКЕ БАШТЕ јесте организација интердисциплинарних пројеката, уметничких колонија и резиденцијалних
уметничких програма, затим остваривање међуинституционалне сарадње у земљи и иностранству и стварање платформе за уметност и
културу са чврстом позицијом у региону. Главни циљ овог пројекта јесте настанак стваралачки надахнуте средине, простора велике
разноликости који ће се користити као полигон за истраживање како самог простора, тако и за истраживање релација које постоје између
уметничког дела и простора, појединца и простора. То је дугорочан и отворен процес у коме ће партиципирати многи аутори, са жељом да
створе просторе који су и лични и јавни, важни како за појединца тако и за све.
 СТЕПЕНИШТЕ, као визуелно средишњи комуникацијски простор Шуматовачке, 16.12. 2010. године добија још једну намену и улогу
– Отворена је ГАЛЕРИЈА СТЕПЕНИШТЕ први излагачки простор у оквиру самог објекта у тада 62-годишњој историји ове Установе, Ова
два простора у једном, превазилазе, иако не одустају од матичне намене и сада их везује саучесништво у бављењу савременим појавама
трансформације и трансфигурације једних уметничких дисциплина у друге, програмски, можемо рећи у нашој средини
маргинализованих/рубних, у свету данас - меких, динамичких, пропустљивих и отворених. У СТЕПЕНИШТУ су и биће представљана
уметничка дела која, дакле пониру у себе, али и делују на друга дела и уметности.
За три године Степениште у Шуматовачкој 122 је постало већ познат изложбено-галеријско-радионичарско-истраживачки простор. То је
место преиспитивања између културе, историје, образовања (вештине, процеси и знања из поља уметности, историје уметности и теорије
форме) и истраживачке авантуре уметника који ствара у потрази за својим и идентитетом у односу на лични доживљај и своје окружење у
коме и из кога ствара.
Својим радом и садржајима галерија потенцира отвореност и повећање доступности културних садржаја јавности и грађанима, као
једним од примарних циљева савремених културних политика и начела културног развоја дефинисаних и Законом о култури републике
Србије.
 Са жељом да се што већи број људи укључи у културне активности града Београда, па и шире. Шуматовачка – Центар за ликовно
образовање, развија интерактивне садржаје из области уметности који су намењени широкој заједници. Тако су у 2012. години
реализовани услови за оснивање јединственог РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА у Центру за ликовно образовање – Шуматовачка.
Акценат је био на ширењу мреже партнерстава, као и промотивним активностима којима је овај програм представљан на бројним
манифестацијама и индивидуалним презентацијама.
Резиденцијални програм Центра се ослања на историју Шуматовачке као простора у коме су уметници становали, стварали,
комуницирали...Данас нуди боравак у двокреветном апартману величине 25 м 2 са свим погодностима, као и коришћење атељеа и студија
за рад.
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Значај овог програма који обједињује стваралаштво и уметничку едукацију, огледа се највише у отварању поља за интеркултурални
дијалог, сарадњу са земљама у региону и иностранству, мобилност уметника, новог простора сусрета и заједничког рада заснованог на
тематизовању, истраживању и изналажењу решења различитих проблема из области културе и уметности...стварању могућности за
реализацију међународних пројеката и повезивање и организацију сусрета страних и домаћих делатника у области културе и ументости.
АИР/Artist in Residence/ ШУМАТОВАЧКЕ везан је најпре за интердисциплинарне ауторе и истраживаче, млађе уметнике за које
интеркултурални дијалог представља значајан елемент за даљи развој, ствараоце са етаблираном интернационалним репутацијом који
имају интересовање и могућност да заједно са локалним уметницима поделе искуство у оквиру тематских радионица и предавања, и
уметнике из Србије који нису до сада радили и боравили у Београду.
АИР ШУМАТОВАЧКЕ ће бити и део сарадње са другим организацијама, институцијама и установама у области културе, уметности и
образовања као што су Универзитет уметности, Центри за културу, Мало позориште Душко Радовић, Центар за драму у едукацији –
ЦЕДЕУМ, Народна библиотека, Баканкулт фондација, Битеф театар, Белеф центар, Дом омладине, Културни центар Београда итд., као и
у вези са гостовањима предавача из иностранства који долазе на позив наших установа културе или страних посланстава, дајући на тај
начин додатни простор за развој садржаја истоимених догађаја кроз радионичарску делатност и продукцију.
АИР ШУМАТОВАЧКЕ нуди бројне додатне погодности: два атељеа (95 м2 и 62 м2), Фото студио, Студио на спрату, графичку пресу,
бежични интернет, компјутере, просторе за излагање (Галерије: Степениште и Врачарска башта) и комуникацију са публиком кроз
различите садржаје и друге програме стручног усавршавања, као што су пројекат КАФЕ ПЕДАГОГИЈА, разговори са уметницима,
предавања, комуникација са стручном јавношћу, догађаји за ширу публику итд.
Центар ће се и даље трудити да средства која му Град Београд буде доделио утроши на најбољи могући начин и поштујући приоритете,
како би се на што квалитетнији начин и већи обим задовољиле реалне потребе једног Центра за уметничко стваралаштво и уметничко
образовање.

И ПОРЕД ТОГА ОСТАЈЕ ПРОБЛЕМ ПРОСТОРА ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ КОЈИ СЕ ТИЧЕ:






Нелогичне просторне организације самог објекта;
Неадекватног осветљења атељеа;
Недостатка простора намењеног запосленима (уредник програма, стручни сарадник, рачуноводство, секретарски послови);
Недостатка простора за архивирање; не постоји простор који се може користити као документационо-уметнички центар (депо);
Сливања површинских вода; како се објекат центра налази на врачарској падини где где се сливају површинске воде, тротоари и
потпорни зид ка шуматовачкој улици су попуцали, зграда сваке године клизи за ~2цм. Такође, риголе око самог објекат нису добро
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регулисане, тако да се сва површинска вода слива дректно ка згради. Због наведених проблема неколико осигуравајућих друштава је
одбило да склопи са центром уговор.
ПОТРЕБНО ЈЕ ИЗВРШИТИ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА Б У ДВОРИШТУ, А ПРЕ СВЕГА ДВЕ ПРОСТОРИЈЕ КОЈЕ СУ У ЈАКО ЛОШЕМ
СТАЊУ, ПРЕВЕСТИ ДО НИВОА АТЕЉЕА, ШТО СТАВЉА ПОД ПРИОРИТЕТ СЛЕДЕЋЕ РАДОВЕ:















Санација изолације;
Адаптацију тоалета;
Санација санитарног чвора у тоалетима и чајној кухињи;
Замена дотрајалих прозора;
Молерско – фарбарске радови;
Зидарски радове: текуће одржавање фасаде, поправка оштећених делова...;
Такође и у ентеријеру оба објекта центра;
Санација водовода и канализације;
Постављање плочица са фуговањем;.
Набакамскидање и постављање нових плочица;
Замена дотрајалог намештаја/унутрашње столарије;
Надстрешнице изнад улазних врата;
Доток струје;
Интернет итд..

У ЦЕЛОМ ОБЈЕКТУ, ПОРЕД ГОРЕ ВЕЋ НАВЕДЕНОГ, ЈЕ ПОТРЕБНО:












Поправити/заменити остатак столарије у Центру (дрвени прозори);
Санирати оштећења након трагедије у Краљеву;
Санирати оштећења на крову и олуцима;
Набавити и поставити осветљења за галерију слика и предмета из Колекције Шуматовачке;
Урадити монтажу лаког плафона са расветом за општу намену;
Поправити сликарске и вајарске штафелаје од парене буковине;,
Израдити и монтирати универзалне носаче за слике, постоља за скулптуре;
Урадити баштенску расвету;
Активирати хидрофоре;,
Опремити Фото-лабораторију;
Створити простор за одлагање актуелне и архивске граће која се повећава са бројем полазника, програма, радионица, пројеката и сл.;
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 Створити простор који се може користити као документационо-уметнички центар (депо)
Потребно је у што скоријој будућности обезбедити средства како би се Установи одобрило повећање прихода из буџета града Београда, а
пре свега на контима 423400, 423500, 423900 и 424200.

НАПОМЕНА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ У БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА СТЕКНУ УСЛОВИ И ОБЕЗБЕДЕ СЕ
ДОДАТНА СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД=5,115,000.00
Управни одбор даје напомену Оснивачу да у складу са могућностима, планира и да сагласност Центру за ликовно образовање за измену
Плана прихода и расхода Центра за ликовно образовање за 2013. годину, тј. да установи и одобри повећање прихода из буџета и то на
следећим контима:
 425117=1.990.000,00 динара:
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА Центра за ликовно
образовање у у улици Шуматовачка бр. 122, аутор пројекта: Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Пројекат је наручен од стране Центра за
ликовно образовање, а плаћен буџетским средствима града. Израђен је јуна 2011. године. Објекат је грађен 1931. године и само једном је
реконструисан. Током зимских дана 2011. године, Центар је претрпео оштећења (и то управо по завршеним молерско-фарбарским
радовима у 2011.г.), инсталације су веома старе и постоји опасност да се, услед продора влаге упале и да зграда изгори.
 425191=2.500.000,00 динара:
на име ХИТНЕ ПОПРАВКЕ ОГРАДЕ која обезбеђује објекат, а која је мета напада и рушења хулигана из оближњег школског
дворишта и фитнес парка који се налазе десно и испод баште Центра која је величине 26А. Трошкови се односе на материјал и
извођење радова на делу ограде који се граничи са основном школом Краљ Петар II Карађорђевић као и делове ограде ка пролазу ка
Јужном Булевару и ка фитнес парку у подножју зграде.
 425111=200.000,00 динара: ЗИДАРСКИ РАДОВИ,
 425113=300.000,000 динара; МОЛЕРСКИ РАДОВИ,
 511451=125.000,00 динара: 5% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА-ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА и НАДЗОР
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Квадратура (са податком да ли је током 2012. године дошло до повећања или смањења простора)
ПРОСТОРЕ ШУМАТОВАЧКЕ чине две одвојене целине: два објекта укупне површине П=364м2 (П=315м2 и П=49м2) и башта П= 25а и 32
м2.
Стање опреме (кратак опис)

У 2012. години набављена је следећа опрема:
 1 камера за видео надзор,
 Материјал за потребе програма културе (стиропoр, гипс...),
 Алати за потребе програма културе (настава вајања).
Већи део опреме је доста стар (нека опрема је стара више од двадесет година), али је и даље нужно у употреби.
Један део опреме је у релативно добром стању, а мањи део се више не може користити и припремљен је за отпис.
Центар већ четврту годину покушава да подигне квалитет опреме, што уз подршку оснивача, што из сопствених средстава: купљене
су три климе, три рачунара, штампачи, поправљени су штафелаји, подијуми и геристи, такође и графичка преса... школска табла, део
намештаја, поправљен је видео бим, набављена је телефонска централа, телефони, мреже за рачунаре...тако да се може рећи да
сада Центар поседује релативно функционалну опрему за два атељеа у приземљу (сликање, цртање, графика, калиграфија,
гравирање, стрип, вајање, иконопис и зидно сликарство, мозаик) ...недостаје опрема за дечије радионице...
Опрема коју Центар користи у студију на спрату, где се одржавају школа глуме и школа фотографије и за сада радимо са опремом
која је под реверсом, или која нам је поклоњена.
Библиотека, затечена у јуну 2009. године у очајном стању, полако добија нове (и старе) наслове, али не постоји адекватан
простор за ту намену као ни довољно заштићених полица.
У истом простору се одвијају школе костима и сценографије...тешко је радити без добре расвете и без машина...
У Галерији Степениште је довољно добар механизам за качење радова и рефлектори су тако направљени да су и сами
уметничка инсталација, али Центар нема довољно снажну струју...
ГАЛЕРИЈА НА ОТВОРЕНОМ – ВРАЧАРСКА БАШТА је у фази завршетка грађевинских радова и недостаје нам мобилијар,
ограда и расвета.
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Артист ин ресиденце/резиденцијални атеље је сасвим добро опремљен.
Фото лабораторија је тек у стварању,
Спољни атеље је тек саниран и тренутно се користи као простор за нашу школу ДЈ-инга
Атељеи ван центра, специјализовани за одређене делатности (стари уметнички занати) су солидно опремљени.

- начин грејања:

ОБЈЕКАТ ЈЕ ПРИКЉУЧЕН НА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈАЊА
б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и одржавање објекта и опреме у 2012. години
Средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по Закључцима градоначелника (навести број закључка, број и
датум уговора, укупан уговорени износ, износ који је преостао за уплату по уговору у 2012. години)
Градоначелник града Београда је дана 9. марта 2012. године на основу члана 75, став 3. Закона о култури (Службени гласник РС број
72/09) члана 24, тачка 6. Закона о главном граду (Службени гласник РС број 129/07) и члана 52. Тачка 4. Статута града Београда
(Службени гласник РС број 39/08 и 6/10) донео Закључак број 6-1294/12-Г, којим се даје сагласност секретару Секреатаријата за културу
да закључи годишњи Уговор са Центром за ликовно образовање о финансирању културних програма Центра за ликовно образовање, из
буџета града београда за 2012. годину, у укупном износу од 1.159.000,00 динара.
Планирана су и уговорена средства на следећим контима:
424200
423413

Услуге образовања, културе и спорта
Услуге штампања публикација

1,059.000,00 динара
100.000,00 динара

По конту 424200 од уговорених средстава у износу од 1.059.000,00 динара, уплаћено је 871.000,00 динара,
а није уплаћено 188.000,00 динара
По конту 423413 од уговорених средстава у износу од 100.000,00 није ништа уплаћено.
По конту 423591, нису уплаћене накнаде члановима управних и надзорних одбора у износу од 62.000,00 динара

УКУПНО УПЛАЋЕНО:
ДУГ:

871.000,00 ДИНАРА
350.000,00 ДИНАРА
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Подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује, а за које су средства обезбеђена из буџета града
Београда (врста набавке, реализовани износ)
УСЛУГЕ:
 Трошкови платног промета и банкарских услуга=32.000,00 динара
 Енергетске услуге=915.000,00 динара (Услуге за електричну енергију и Трошкови грејања – централно грејање)
 Комуналне услуге=2.991.000,00 динара (Услуге водовода и канализације, Услуге заштите имовине, Одвоз отпада, Услуге чишћења,
Допринос за коришћење градског земљишта и слично)
 Услуге комуникација=111.000,00 динара (Телефон)
 Административне услуге=408.000,00 динара (услуге превођења)
 Услуге информисања=50.000,00 динара (Услуге штампања публикација)
 Стручне услуге=697.000,00 динара (Остале правне услуге, Услуге финансијских саветника и Остале стручне услуге)
 Специјализоване услуге: Услуге образовања, културе и спорта=871.000,00 динара

РАДОВИ

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката=488.000,00 динара (1 - 4):
 =327.754,15 динара
што је 60% од укупног износа по конту 425- Јавна набавка мале вредности : Молерско – фарбарски радови у ентеријеру и фасади објеката
Центра (планирано 550.000,00 са ПДВ-ом) који је одобрен Центру у 2011. години Закључком број 6-2145/11-г, којим се Секретаријат за
финансије Градске управе града Београда обавезује да, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2011. г. (Сл. лист града

13

Београда, број 45/10) обезбеди средства у укупном износу од 550.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, у оквиру раздела 11 –
Секретаријат за културу, глава 11.1 – установе културе, функција 820 – услуга културе, апропријација 425 – текуће поправке и одржавање,
извор финансирања 01 – средства из буџета за јавну набавку број 2/2011 од 09.05.2011.г , за јавну набавку радова: молерско – фарбарски
радови на фасади и у ентеријеру објекта Центра за ликовно образовање, коју спроводи Центар за ликовно образовање у складу са
Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за културу за 2011. г, економска класификација 494251 – текуће поправке и
одржавање зграда и објеката, подпозиција 00001 – текуће одржавање објеката, налог број 1000479 (шифра добављача 2003014 – Центар
за ликовно образовање, при чему се Секретаријат за културу обавезује да се стара о реализацији јавне набавке из тог закључка.
Секретаријат за културу је на име јавне набавке радова: Молерско – фарбарски радови у ентеријеру и фасади објеката Центра уплатио
само авансни износ од 40% односно 218.783,80 динара са пдв-ом, иако су радови били окончани и достављена окончана ситуација
3.12.2011. године. За наплату је остало = 327.754,15 динара што је Град уплатио Центру из буџета за 2012. годину.


=22.998,20 динара

Такође, Секретаријат за културу није уплатио Центру за ликовно образовање, уплату за услугу вршења стручног надзора на реализацији
ЈНМВ: Молерско – фарбарски радови у ентеријеру и фасади објеката Центра (планирано 550.000,00 са ПДВ-ом) који је одобрен Центру
у 2011. години у износу од 22.998,20 динара са пдв-ом, иако је Секретаријату за културу о томе уредно и на време послат допис са
пратећом потребном документацијом - наш деловодни број 1015/21.12.2011.. Град je овај износ уплатио Центру из буџета за 2012.
годину
 =37.760,00 динара на име радова термо-техничке изолације.
 =100.000,00 динара, радови на санацији и адаптацији инсталација канализације за атеље у објекту, а по следећој спецификацији
радова и материјала

МАТЕРИЈАЛ:

 Административни материјал=60.000,00 динара
 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство=62.000,00 динара
 Материјали за посебне намене=43.000,00 динара
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МАШИНЕ И ОПРЕМА:

 Опрема за образовање, науку, културу и спорт = 22.000,00 динара
Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода (врста набавке, реализовани износ)
УСЛУГЕ:
 Трошкови платног промета и банкарских услуга=19.000,00 динара
 Услуге комуникација=191.000,00 динара
 Остали трошкови=35.000,00 динара
 Компјутерске услуге=70.000,00 динара
 Услуге информисања=12.000,00 динара
 Услуге за домаћинство и угоститељство=53.000,00 динара
 Репрезентација=48.000,00 динара
 Услуге образовања, културе и спорта =2.172.000,00 динара
ДОБРА
 Административни материјал=63.000,00 динара
 Материјали за образовање, културу и спорт=190.000,00 динара (140.000,00+50.000,00)
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4. Програмски део - укупан број реализованих програма

2012. - УКУПНО = 7.924 САТА АКТИВНЕ НАСТАВЕ СА ПОЛАЗНИЦИМА/АМА ПРОГРАМА
ШУМАТОВАЧКЕ:
2011
УМЕТНИЧКО-НАСТАВНИ ПРОГРАМ
УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ
СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ

7 програмских целина)
10 радионичарских целина
3 програмске целине)

2012
=4.900 сати наставе у оквиру 19 наставних целина
=2.192 сати наставе у оквиру 7 радионичарских целина
=832 сата наставе у оквиру 2 уметничко-занатске целине

УКУПНО ИЗЛОЖБИ

17

ГАЛЕРИЈА СТЕПЕНИШТЕ

2012

8

ВРАЧАРСКА БАШТА

2012

3

ИЗВАН МАТИЧНОГ ПРОСТОРА

2012

6

УКУПНО

40

ИНТЕРМЕДИЈАЛНИХ ДОГАЂАЈА (ПРОЖИМАЊЕ УМЕТНОСТИ)

У МАТИЧНОМ ПРОСТОРУ

2012

27

ВАН МАТИЧНОГ ПРОСТОРА

2012

13

16

УКУПНО 32 ПРОЈЕКАТА
АУТОРСКИХ

2012

9

КОПРОДУКЦИЈА

2012

23

УКУПНО ПРОГРАМА МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

2012

2

УКУПНО СТРАТЕШКИХ ПАРТНЕРСТАВА

2012

8

УКУПНО ДОБРОТВОРНИХ И ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОГРАМА

2012

10

17

4.1. УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ
(Образовни програм тј. теоријско-практична двосеместрална настава која се одвијала током године према следећем распореду)
ОДРЖАНО ЈЕ УКУПНО 4.900 САТИ НАСТАВЕ У 2012. ГОДИНИ У ОКВИРУ 17 НАСТАВНИХ ЦЕЛИНА,
док 3 програма није опстало услед недовољног броја пријављених полазника/ца
Назив програма

1. ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ

Предавач/ица, уметник/ца

мр Коча Огњановић,
магистар сликарства

Дан
Четвртак:
Петак:
Субота:
Недеља:

Време

17.00-21.00
17.00-21.00
10.00-14.00
10.00-14.00

Број одржаних
сати наставе у
2012. години

Програм је
одржаван у 2011.
години

832

ДА

НАПОМЕНА
Према усвојеном ценовнику наставе, када се изврши прорачун, полазника сат наставе кошта 100 дин,
Шуматовачка од прихода оствареног од наставе плаћа бруто доходак предавача, материјал, одржавање простора и 200 дин по сату модела
који позира.
Приход који се оствари од школарина није довољан да покрије све трошкове тако да се финансирање наставе реализује и из других извора –
донације, спонзорства уколико и у оној мери у којој је могуће)
Уторак:
11.00-14.00
2. ВАЈАЊЕ И ЦРТАЊЕ
Милорад Мића Стајчић,
Четвртак:
17.00-20.00
494
ДА
дипломирани вајар
Субота:
17.30-21.00
НАПОМЕНА
Према усвојеном ценовнику наставе, када се изврши прорачун, полазника сат наставе кошта 1 дин,
Шуматовачка од прихода оствареног од наставе плаћа бруто доходак предавача, материјал, одржавање простора и 200 дин по сату модел
који позира.
Приход који се оствари од школарина није довољан да покрије све трошкове тако да се финансирање наставе реализује и из других извора
– донације, спонзорства уколико и у оној мери у којој је могуће)
Понедељак:
11.00-14.00
3. МОЗАИК
Александар Пантић,
Среда:
18.00-21.00
дипломирани сликар
Субота:
13.30-17.00
494
ДА
примењеног сликарства,
мозаичар
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4. ИКОНОПИС

5. ЛУТКАРСТВО
(блок тематска настава из
сценских примењених
уметности)
6. СЦЕНОГРАФИЈА

Александар Пантић,
дипломирани сликар
примењеног сликарства,
мозаичар

Понедељак и
уторак:

18.00-21.00

312

НЕ

Јелена Стојановић,
дипломирани сценограф,
костимограф

Недеља:

17.00-20.00

156

ДА

Два термина
недељно од три
часа (3х45 мин).

У договору са
полазницима

09.00-12.00

мр Љерка Хрибар,
дипломирана
сценографкиња и
магистарка уметности из
области сценског дизајна

7. КОСТИМ
(сценски и савремени)

Сандра Јевтовић Бугарин,
дипломирана
костимографкиња

Субота и недеља:

8. ФОТОГРАФИЈА

Соња Жугић,
визуелна уметница

Субота и недеља:

9. ГРАФИКА и ГРАВИРАЊЕ

Јелена Дамњановић,
дипломирана графичарка
Јелена Дамњановић,
дипломирана графичарка

10. КАЛИГРАФИЈА

11. ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И
ТЕОРИЈА ФОРМЕ
12. МУЛТИМЕДИЈАЛНА/
ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ

Ксенија Маринковић,
дипломирана историчарка
уметности
мр Милан Тепавац,
академски сликар, магистар
вишемедијске уметности

НЕ
234

312

ДА

17.00-20.00

300

ДА

Понедељак и
среда:

16.00-20.00

80

Понедељак и
четвртак:

10.00-13.00

Један термин
недељно од два
часа (2х45 мин) по
формираној групи.

У договору са
полазницима.

Среда:
Петак:

18.00-21.00
18.00-20.00

НЕ
Програм започео у
НОВЕМБРУ 2012.

80

НЕ
Програм започео у
НОВЕМБРУ 2012.

78

ДА

80

Одржана индивидуална настава јер није постојао довољан број полазника за групну наставу

19

13. ШКОЛА БАТИКА

Марија Васиљев,
сликарка

14. ШКОЛА СТРИПА И
ИЛУСТРАЦИЈЕ ЂОРЂЕ
ЛОБАЧЕВ

Владимир Весовић,
уметник стрипа и
илустрације

Један термин
недељно од два
часа (2х45 мин) по
формираној групи.
Уторак:
Среда:

У договору са
полазницима.

40

17.00-20.00
15.00-18.00

624

НЕ
Програм почео у ЈУЛУ
2012.

64

НЕ

15. ДРАМСКИ СТУДИО

Данијела Петковић,
дипломиранa глумицa

Недеља:

14.00-16.00

16. ШКОЛА/РАДИОНИЦА
ГЛУМЕ

Данијела Врањеш,
дипломирана глумица

Субота:

12.00-16.00

Започета настава у
месецу јулу 2012.

Четири часа (4х45
мин) недељно по
формираној групи.

У договору са
полазницима.

Програм није опстао
услед недовољног
броја пријављених
полазника

Започета настава у
месецу јулу 2012.

106

17. ШКОЛА ЈАВНОГ НАСТУПА Вељко Јовановић,
– МОЈЕ НАЈБОЉЕ ЈА
телевизијски новинар,
продуцент и ПР менаџер
18. АРХИТЕКТУРА

19. ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
20. ДИЗАЈН

НЕ

НЕ

Зоран Дрндаревић,
дипломирани инжењер
архитектуре

Субота:
Недеља:

10.00-17.00

Ана Радојчић,
дипломирана дизајнерка
текстила

Понедељак и
среда

17.00-20.00.

НЕ
Програм није опстао
услед недовољног
броја пријављених
полазника

624

НЕ
НЕ
Програм није опстао
услед недовољног
броја пријављених
полазника
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4.2. УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА СВЕ УЗРАСТЕ

ОДРЖАНО ЈЕ УКУПНО 2.192 САТИ НАСТАВЕ У 2012. ГОДИНИ У ОКВИРУ

8 РАДИОНИЧАРСКИХ ЦЕЛИНА,
док 7 радионица није опстало услед недовољног броја пријављених полазника
Радионица

1. ШАРЕНИ ТАБАНИ
(за узраст од 3 до 7 година)
2. БАУШУМОВА РАДИОНИЦА
(за узраст од 7 до 14 година)

Водитељ/ка радионице

Дан

Време

Број
Програм
одржаних
је
сати
одржаван
наставе у
у 2011
2012 години години
208
ДА

Уторак и петак:

16.00-18.00

Марија Васиљев,
сликарка
и
Адријана Игњатовић,
апсолвенткиња педагогије

Субота:

10.00-13.00

ШЛИЦ стрип редакција

Четвртак:

19.00-23.00

Један термин
недељно од два часа
(2 х 45 мин) по
формираној групи.

У договору са
полазницима

50

НЕ

Укупно
радионица у
трајању од по
4 сата

44

ДА

300

НЕ

156

572
3. ШЛИЦ СТРИП РАДИОНИЦА/Чај -Чи

4. МЛАДИ ПИСЦИ НА
Јасминка Петровић,
ЗАДАТКУ СА ЈАСМИНКОМ
дечија списатељица
ПЕТРОВИЋ(за узраст од 12 до 18 година)
5. ШТА СВЕ МОГУ ДА
НАПРАВИМ ОД...? (блок радионице за
узраст од 12 до 18 година)

Каркатаг колектив

Блок радионице

6. ХАРАЂУКУ (за узраст од 15 до 30
година)

Јелена Стојановић,
дипломирани сценограф,
костимограф

Субота и недеља:

ДА

ДА
БЕСПЛАТА
Н ПРОГРАМ

15.00-18.00
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7. ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ
(блок радионице)

8. ДИ ЏЕЈ КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
9. ГРАФИТИ РАДИОНИЦА

10. ТЕХНИКА РУЧНЕ ИЗРАДЕ ПАПИРА

Јелена Стојановић,
дипломирани сценограф,
костимограф

Целодневне
У складу са пројектом. радионице у
оквиру БИТЕФ
ПОЛИФОНИЈЕ

30

ДА

832

НЕ

Раде Склопић, Ди Џеј

Понедељак, уторак,
18.00-20.00
среда и четвртак:
20.00-22.00
Лортек и ТКВ Краљица вила, Радионица није опстала услед недовољног броја
графити уметници
пријављених полазника

ДА

Ирена Дурлевић,
дипломирана графичарка,
примењена уметница
Драгана Лађевац Бркић,
дипломирана дизајнерка
сценског и модног костима
Бојана Петковић,
визуеЛна уметница

Радионица није опстала услед недовољног броја
пријављених полазника

НЕ

Радионица није опстала услед недовољног броја
пријављених полазника

НЕ

Радионица није опстала услед недовољног броја
пријављених полазника

НЕ

13. ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ КРОЗ
ИСТОРИЈУ

мр Марко Алексић,
магистар археологије

Радионица није опстала услед недовољног броја
пријављених полазника

ДА

14. АРХИТЕКТУРА ЗА НАЈМЛАЂЕ

др Романа Бошковић,
архитекта и доктор сценског
дизајна
др Романа Бошковић,
архитекта и доктор сценског
дизајна и др Дина Радоман,
доктор сценског дизајна и
визуелни уметник

Радионица није опстала услед недовољног броја
пријављених полазника

ДА

Радионица није опстала услед недовољног броја
пријављених полазника

НЕ

11. МАЛИ ДИЗАЈНЕРИ

12. СТРИП MOTION

15. ДРАМА У ШУМАТОВАЧКОЈ
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4.3.СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ
ОДРЖАНО ЈЕ УКУПНО 832 САТА НАСТАВЕ У 2012. ГОДИНИ
У ОКВИРУ 2 УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНА ПРОГРАМА

(настава се одвија се у радионицама/атељеима мајстора старих уметничких заната): у терминима договореним са
мастором/предавачем
Мајстор/предавач

Број сати наставе

1. РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА
АНТИКВАРНИХ ПРЕДМЕТА

Милан Ковачевић, рестауратор
конзерватор

416 сати наставе одржано

2. УМЕТНОСТ СТАРОГ РУЧНОГ
КЊИГОВЕЗАЊА, РЕСТАУРАЦИЈА КЊИГА И
ИЗРАДА УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Ратомир Гргаревић, графичар.

416 сати наставе одржано
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4.4.ПРОЈЕКТИ
У 2012. ГОДИНИ УКУПНО ЈЕ ИЗВЕДЕН 31 ПРОЈЕКАТ
(У 2011. ГОДИНИ БИЛО ЈЕ РЕАЛИЗОВАНО 11 ПРОЈЕКАТА):

АУТОРСКИ ПРОЈЕКТИ
У 2012. ГОДИНИ РЕАЛИЗОВАНО ЈЕ УКУПНО 9 ПРОЈЕКАТА
(У 2011. ГОДИНИ 4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Интернационални симпозијум монументалне скулптуре Дунав 2011;
АРТ ФЛОУ - производња и продаја (арт базар Шуматовачке)
Пролећне свеске;
Кафе Педагогија;
Уметничка колекција Шуматовачке - Work in Progress;
Врачарска башта;
Artist in residence програм;
Снешко у Врачарској башти;
Уметничке чаролије.
ПРОЈЕКТИ САРАДЊЕ (КОПРОДУКЦИЈЕ)
У 2012. ГОДИНИ РЕАЛИЗОВАНО ЈЕ УКУПНО 23
(У 2011.ГОДИНИ 7)

a)
b)
c)
d)
e)

Наративне скулптуре у Врачарској башти – прва фаза пројекта Ромски меандри, у сарадњи са Битеф полифонијом;
Отворени атеље у сарадњи са организацијом Ноћ отворених атељеа;
Сарадња са манифестацијом Ноћ Музеја;
Сарадња са Београдизацијом Београда;
Сарадња са КЦ Младеновац – радионица креативне механике Колектива Каркатаг у оквиру ФУК манифестације у
Младеновцу;
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f) Којим бусом до Харађукуа? (ауторка: Јелена Стојановић, сараднице на пројекту: Ивана Алексић, фотографкиња, Данијела
Даша Петковић, глумица ) - сарадња са организацијом Сакурабана, пројекат представњен у оквиру манифестације Дани
јапанске културе у Дому Омладине у Београду;
g) Мултимедијални догађај Јованка у нама – у сарадњи са фризерским салоном Александар ла Ви, Шуматовачка је била аутор
костима за мултимедијални модни перформанс изведен у Дому Омладине; на пројекту радиле: Јелена Стојановић,
дипломирана костимографкиња и Ана Радојчић, дизајнерка текстила;
h) Мултимедијални перформанс – промоција књиге, сарадња наставног програма сценског и савременог костима који је
водила Драгана Лађевац-Бркић, са издавачком кућом Лагуна, одржаном у Вили Јелена на Дедињу.
i) Небо је плаво, гостовање ауторке Тери Букхолц из Дизелдорфа, Немачка у сарадњи са Фалкултетом ликовних уметности у
Београду, УЛУС-ом и Градом Београдом;
j) Новогодишње променаде – серија изложби из програма галерије Степениште за 2012. г., које су представљене у сарадњи
са градском установом културе Кућа легата из Београда и Народним универзитетом Божидар Аџија;
k) Трчимо за бебе – добротворна продајна изложба на Тргу Војводе Бојoвића на Врачару, априла 2012.г., у сарадњи са
Општином Врачар,
l) Годишња изложба радова и церемонија прославе 64. рођендана Центра за ликовно образовање Шуматовачка - сарадња са
Општином Врачар;
m) Трибиина о ауторским парвима, сарадња са Балканкулт фондацијом;
n) Изложба ФРАГМЕНТРАГ ЦЕЛОЗНАК И МНОШТВО ЈЕДИНСТВЕНОСТИ КАО ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕЛИНА, сарадња Београдски
бистро кфе, јанура 2012.г.
o) Изложба Уметничке колекције Шуматовачка - сарадња са МВБ зубном ординацијом у Београду.
p) Поптисан протокол о сарадњи са Општином Нови Београд.
q) Потписан протокол о сарадњи са Народном библиотеком у Београду.
r) Поптисан протокол о сарадњи са УК Палилула.
s) Потписан протокол осарадњи са Факултетом ликовних уметности у Београду.
t) Потписан протокол о сарадњи са Малим позориштем Душко Радовић.
u) Потписан протокол о сарадњи са Центром за културу Гроцка.
v) Потписан протокол о сарадњи са Омен Театром.
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4.5.

ИЗЛОЖБЕ И ДОГАЂАЈИ ОДРЖАНИ УНУТАР И ИЗВАН МАТИЧНОГ ПРОСТОРА
У 2012.ГОДИНИ РЕАЛИЗОВАНО ЈЕ УКУПНО 57 ДОГАЂАЈА/ИЗЛОЖБИ
(у 2011. години 20)

КАЛЕНДАР ДЕШАВАЊА

ЈАНУАР
24. јануар 2012. године
Ауторска продајна изложба-инсталација ФРАГМЕНТРАГ ЦЕЛОЗНАК И МНОШТВО ЈЕДИНСТВЕНОСТИ КАО ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕЛИНА
Аутори: Коча Огњановић, магистар сликарства и Александар Пантић, магистар зидног сликарства
Клуб Београдски бистро, Шантићева 8, 11000 Београд.
ФЕБРУАР
5. фебруар 2012. године
ЈАВНИ ЧАС ИКОНОПИСА, први бесплатни час курса иконописа који води мр Александар Пантић
Атеље на спрату, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
16. фебруар 2012. године
ПРАВИМО СНЕШКА БЕЛИЋА
Врачарска башта, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
МАРТ
8. март 2012. године
ЖЕНА, СЛИКАРКА, ДОМАЋИЦА, изложба цртежа Марте Ђекић
Галерија Степениште, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд
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АПРИЛ
2. април 2012. године
МИНИ АРТИ САЈАМ ШУМАТОВАЧКЕ као допринос акцији ТРЧИМО ЗА БЕБЕ кроз представљање и продају производа насталих у
наставним програмима и креативним радионицама попут цртежа, слика, плаката, скулптура, мозаика, графика, предмета примењене
уметности – аксесоара за децу и одрасле, одеће за бебе, украсних предмета итд., чији су аутори уметници – предавачи, полазници и
пријатељи Шуматовачке који свакодневно и заједно стварају под окриљем ове установе.
Парк Војводе Бојовића на Врачару.
6. април 2012. године
ПРАКСШУМА, изложба радова младих који своју универзитетску радну праксу обављају у Центру за ликовно образовање, Изложба je
обухватала радове из различитих области креативног стваралаштва: цртање, графика, мултимедијална уметност, фотографија,
песништво и књижевно стваралаштво, производи ручне израде, дизајн одеће, уметничко осликавање стакла.
Галерија Степениште, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
16. април 2012. године
Сарадња Колектив Каркатага и Шуматовачке
ШТА СВЕ МОГУ ДА НАПРАВИМ ОД СТАРОГ БИЦИКЛА?,
Изложба механичких направа насталих у блок креативној радионици у Врачарској башти,
Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
МАЈ
3. мај 2012. године
ЧАЈ - ЧИ ПРЕДСТАВЉА: ИЗЛОЖБА МРВАX И ПРИЈАТЕЉИ
Аутор:Марко Тодосијевић
Галерија Степениште, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
4. мај 2012. године
Сарадња Шуматовачке са издавачком кућом Лагуна,
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПИСМО ГОСПОЂЕ ВИЛМЕ Јелене Бачић Алимпић
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Полазнице класе Сценски и савремени костим, предавача Драгане Лађевац Бркић и класе Цртање и Сликање, предавача Коче
Огњановића
Вила Јелена
10 -13. маја 2012. године
Одржан је нови блок радионица Шта све могу да направим..?
у сарадњи Шуматовачке и Каркатаг колектива под називом: МУЗИКА ИЗ ЗУПЧАНИКА
Сарадња Шуматовачке и Каркатаг колектива уз подршку ГО Врачар.
Циклус радионица креативне механике Шта све могу да направим..? у оквиру Програм за младе Секретаријата за спорт и омладину
града Београда,
Врачарска башта Центра за ликовно образовање – Шуматовачка.
14. мај 2012. године
JАВНИ ЧАС – DJ РАДИОНИЦА, води: Раде Склопић – DJ Raid
Спољни атеље, Шуматовачке – Центра за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
17-21. мај 2012. године


RING RING FESTIVAL
Сарадња: Каркатаг колектив, Шуматовачка, у Културном центру Рекс., Музеј савремене уметности и Задужбина Илија Коларац



ИЗЛОЖБА РАДОВА НАСТАЛИХ НА РАДИОНИЦИ МУЗИКА ИЗ ЗУПЧАНИКА (радионице креативне механике Шта све могу да
направим од...?) у оквиру Програм за младе Секретаријата за спорт и омладину града Београда, Врачарска башта Центра за ликовно
образовање – Шуматовачка.

19. мај 2012. године


НОЋ МУЗЕЈА
- УМЕТНИЧКА КОЛЕКЦИЈА – WORK IN PROGRESS,
Атељеи Шуматовачке, Галерија Степениште и Врачарска башта,
Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
- ЈАВНА РАДИОНИЦА МОЗАИКА ПОЛАЗНИКА/ЦА РЕДОВНОГ КУРСА МОЗАИКА, који су у простору Врачарске баште под
вођством Александра Пантића, магистра зидног сликарства, мозаичара и професора ликовне културе обрадили делове мобилијара:
столове, жардињере, сталке за лампе и слично, креирајући истовремено живописне композиције и концепте. Учесници/е радионице:
Бојовић Милена, Вујинов Снежана, Вујић Драгана, Јанић Мирјана, Марковић Милош и Милановић Светлана.
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29. мај 2012. године
ШАРЕНИ ТАБАНИ НА МИКСЕР ФЕСТИВАЛУ
Радионица за децу из Шуматовачке – Центра за ликовно образовање,
Вучина кућа, Карађорђева 61.
ЈУН
7. јун 2012. године


ПРОЛЕЋНЕ СВЕСКЕ

Дечија креативна радионица намењена је деци узраста од шест до дванаест година, одржана је поводом обележавања Светског дана
заштите животне средине, Ауторке и водитељке: Асја Васиљев, дипломирана вајарка, ауторка и илустраторка дечијих сликовница и
Марија Васиљев, сликарка, радионичарке Баушумове и радионице Шарени табани у Шуматовачкој.
Циљ радионице је да се кроз игру, креативни рад и сарадњу најмлађих, наставника, педагога и уметника, деца боље упознају са светом
биљака из нашег непосредног окружења, као што су маслачак, боквица, детелина, русомача, попино прасе... да науче о својој околини и
кроз непосредан и интегрисан контакт са природом препознају значај бриге о њој
Атеље и Врачарска башта Шуматовачке – Центра за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.

 Годишња изложба радова полазника дечијих радионица 2011/2012: ШАРЕНИ ТАБАНИ И БАУШУМОВА
8. јун 2012. године
Сарадња La Vie и Шуматовачке – Јованка у нама
Концептуална ревија фризура, чији је аутор Александар Алекса Бјелогрлић и уникатно израрађених сукања/костима осмишљених и
израђених у радионицама Шуматовачке од рециклираних материјала. Ауторке: Јелена Стојановић, дипломирана сценографкиња,
костимографкиња, самостална уметница и специјалисткиња за оглашавање, ауторка и водитељка Харађуку/Harajuku модне радионице,
Ана Радојчић, дипломирана дизајнерка текстила која води истоимену наставу, Драгана Лађевац-Бркић, дипломирана костимографкиња,
која води наставу Сценског и савременог костима и њена група полазника/ца
Костими и фризуре су на футуристички начин представили пионирске униформе и Јованкине хаљине,
Дом омладине. Македонска 22, 11 000 Београд Галерија Степениште, Шуматовачке – Центра за ликовно образовање, Шуматовачка 122,
11000 Београд.
9. јун 2012. године


ФОТОГРАФИЈЕ.ПОРТРЕТИ
изложба серије фотографија Срђана Вељовића, фотографа и културног радника,
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Галерија Степениште, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.


НОЋ ОТВОРЕНИХ АТЕЉЕА У ШУМАТОВАЧКОЈ
(атељеи Шуматовачке, Студио на спрату, спољни атеље, Галерија Степениште и Врачарска башта Шуматовачке – Центра за ликовно
образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд)
 ВРАЧАРСКА БАШТА:
 ART FLOW – продајна изложба уметничких предмета (накит, производи HOODING Street Wear by Dragana LaĊevac-Brkić,
фотографије, графике малих формата Весне Опавски/Vesne Opavsky, цртежи Марте Ђекић, производи из дечијих радионица,
мозаици...).
 ДЕМОНСТРАЦИЈА ПОПУЛАРНЕ ЈАПАНСКЕ ТЕХНИКЕ УПРЕДАЊА КАНАПА НУНО ЗОУРИ И ПЕРФОРМАНС НАТАЛИЈЕ
ПАВКОВ, мајсторке старих заната, вишегодишње практиканткиње макраме и кумихимо технике и дизајнерке савремених одевних
или декоративних предмета у овим древним техникама, у оквиру којег је била представљена популарна јапанска техника упредања
канапа Nuno Zouri).Сарадња Галерије АЛТ/Galerija ALT и
 ВАЈАРСКИ АТЕЉЕ:

-

РАДИОНИЦА ШАРЕНИ ТАБАНИ, воде: Асја Васиљев, дипломирана вајарка, ауторка и илустраторка дечјих књига и Марија Васиљев,
сликарка и самостална уметница.

-

РАДИОНИЦА БАУШУМОВА, воде: Марија Васиљев сликарка и самостална уметница и Асја Васиљев дипломирана вајарка, ауторка и
илустраторка дечјих књигa.

-

ДЕМОНСТРАЦИЈА РАДА БАТИК ТЕХНИКЕ НА ПЛАТНУ, Марија Васиљев, сликарка
Вајарски атеље
ДЕМОНСТРАЦИЈА ПРОЦЕСА ИЗЛИВАЊА СКУЛПТУРЕ У ГИПСУ, води Асја Васиљев, вајарски атељe.

-

и

самостална

уметница.

 СЛИКАРСКИ АТЕЉЕ:
 ИЗЛОЖБА РАДОВА ПОЛАЗНИКА/ЦА НАСТАВЕ ЦРТАЊА И СЛИКАЊА, водитеља наставе, мр Коче Огњановића, магистара
сликарства.
 СЛИКАРСКИ АТЕЉЕ И ВРАЧАРСКА БАШТА:
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 ШКОЛА СТРИПА И ИЛУСТРАЦИЈЕ ЂОРЂЕ ЛОБАЧЕВ, аутора и водитеља Владимира Весовића, дипломираног графичара, стрип
уметника, илустратора, аниматора, самосталног уметника, на којој учествују полазници наставе, који су у оквиру тимског рада,
реализовали понаособ елементе/делове стрипа или илустрације као целине. Додатна објашњења посетиоцима је давао Владимир
Весовић. Сликарски атеље;
 ДЕМОНСТРАЦИЈА ИЗРАДЕ ГРАФИКЕ, води: Јелена Дамњановић, сликарски атеље.
 СТУДИО НА СПРАТУ:
 Мултимедијално предавање ФОРМАЛНО ЕСТЕТСКА АНАЛИЗА МОЗАИКА, предавач Александар Пантић, магистар зидног сликарства
и професор ликовне културе.
ФОТО СТУДИО ШУМАТОВАЧКЕ – FREESTYLE SESSION.
 ПРОГРАМ ШУМАТОВАЧКЕ У НОЋИ ОТВОРЕНИХ АТЕЉЕА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ:
Изложба објеката насталих коришћењем металног отпада и секундарних сировина, у радионици креативне механике Шта све могу да
направим од …?, аутори и водитељи Колектив Карактаг.
 КАФЕ ПЕДАГОГИЈА/CAFÉ PEDAGOGIA
 20.00 – 21.00, HAPPY HOUR
Безалкохолна пића по кантинским ценама од 17 до 20 часова.
14 - 18. јуна 2012. године
Сарадња Каркатага, Шуматовачке и Фестивала урбане културе (ФУК)
ШТА СВЕ МОГУ ДА НАПРАВИМ ОД...? ФРИК БАЈК (FREAK BIKE),
Гостовање у оквиру програма Фестивал урбане културе (ФУК), Центар за културу Младеновац, Младеновац
23, 24, 30. јуни и 1. јули 2012. године
ХАРАЂУКУ У ШУМАТОВАЧКОЈ, радионице модне илустрације инспирисане Харађуку модом и јапанском поп културом, води Јелена
Стојановић
Атеље на спрату, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 1100 Београд.
30. јун 2012. године
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THIS IS ME, HELLO. SHOW ME WHO YOU ARE?
Групна изложба друге генерације полазника сценског и савременог костима, води: Драгана Лађевац Бркић
Аутори - изалагачи: Весна Славнић, Милица Николић, Невена Кривокапић, Маја Филиповић, Велимирка Дамјановић, Теодора Илић и
Никола Пандуров.
Галерија Степениште, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
ЈУЛИ
1 јул 2012. године
ПРВИ БЕСПЛАТНИ ЈАВНИ ЧАС ГЛУМЕ
Школу воде: Данијела Петковић и Данијела Врањеш,
Атеље на спрату Шуматовачке, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
9. јул 2012. године
Шуматовачка и Друштво љубитеља јапанске поп-културе Сакурабана на фестивалу Јапанизам 2012
КОЈИМ БУСОМ ДО ХАРАЂУКУА?
Трибина Центра за ликовно образовање – Шуматовачка у оквиру фестивала јапанске поп-културе Јапанизам
Сала Американа, Дом омладине Београда, Македонска 22,11 000 Београд.
1. јул 2012. године

Програм КАФЕ ПЕДАГОГИЈА
НАШИ УМЕТНИЦИ У СВЕТСКИМ УМЕТНИЧКИМ КОЛЕКЦИЈАМА – Мароко и неке друге приче...,
Гост-домаћин: уметник Михаел Милуновић
Врачарска башта, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд.
1.

јул 2012. године

Јавни час цртања на 37⁰С, Трг Републике, Сарадња са пројектом Београдизација Београда
АВГУСТ
СКУЛПТУРА У ВРТУ
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Самостална изложба Дејана Јовића,
Врачарска башта, Центар за ликовно образовање Шуматовачка.
СЕПТЕМБАР
2 - 25. септембар 2012. године
ARTIST IN RESIDENCE PROGRAMM,
Сарадња Факултета ликовних уметности у Београду.и Шуматовачке
Гостовање уметнице Тери Бухолц (из Дизелдорфа, у оквиру реализације пројекта НЕБО ЈЕ ПЛАВО).
14, 15, 16. и 22. септембар 2012. године
Сарадња Центра за драму у едукацији и уметности – ЦЕДЕУМ, БИТЕФА и Шуматовачке
ПОЛИФОНЕ НАРАЦИЈЕ – ПРАКСЕ И ЧИТАЊА/НАРАТИВНЕ СКУЛПТУРЕ У ВРАЧАРСКОЈ БАШТИ
Тродневне радионице и отворене презентације пројеката 13. БИТЕФ Полифоније,
Пратећи програм 46 БИТЕФА,
Врачарска башта, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, 11000 Београд
ОКТОБАР
2. октобар 2012. године

Сарадња Балканкулт фондације Интерег и Шуматовачка – Центар За Ликовно Образовање:


КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И АУТОРСКО ПРАВО У СРБИЈИ – Учимо од прошлости и стварајмо будућност; Интерактивно предавање и
радионица, засновани на ВИПО (WИПО)
Водили: др Љиљана Рудић- Димић, Драган Цветковић, мр Весна Бпогуновић и Димитрије Вујадиновић.

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПУБЛИКАЦИЈА, Студио на спрату, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, Београд
Интелектуална својина – моћно средство економског развоја, аутора Камила Идриза
публикацији Светске организације за интелектуалну својину - WIPO, Женева, под називом Учимо од прошлости и стварајмо
будућност - Уметност и ауторско право Центар за ликовно образовање – Шуматовачка и Фондација Балканкулт Интерег;
НОВЕМБАР
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5. новембар 2012. године
КАФЕ ПЕДАГОГИЈА,
Гост/уметник: Коста Бунушевац
17- 20. новембра 2012. године
Сарадња Каркатаг колектива и Центра за ликовно образовање-Шуматовачка
ШТА СВЕ МОГУ ДА НАПРАВИМ... ЕПИЗОДА - ВОЈНИ ОТПАД
Радионица креативне механике и реупотребе предмета са отпада реализована у оквиру Програма за младе градског Секретаријата за
спорт и омладину града Београда, Врачарска башта, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, Београд
17. новембар 2012. године,
Изложба Модрага Којића и Жељка Дражића,
Галерија Степениште, Центар за ликовно образовање, Шуматовачка 122, Београд
ДЕЦЕМБАР
10 - 17. децембра 2012. године
Годишња изложба радова полазница и полазника уметничо-наставних програма и уметничких радионица Центра за ликовно
образовање – Шуматовачка, у Галерији у холу Општине Врачар, у Његошевој 77
16. децембра 2012. године
Прослава 64. рођендана Центра за ликовно образовање - Шуматовачка, у Свечаној сали Општине Врачар;
Од 23. децембра 2012. године,
Део програма изложби Галерије Степениште у оквиру сарадње Шуматовачке и Народног универзитета Божидар Аџија,
Радослава:
 Самостална изложба Марије Коњикушић, Прича о играчкама,
 Самостална изложба Дине Радоман-Царановић, Кораци Њујорк - Београд,
Галерија Божидарац , Народни универзитет Божидар Аџија, Радослава Грујића 3, у Београду;
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27. децембра 2012. године
Део програма изложби Галерије Степениште у оквиру сарадње Шуматовачке и Куће Легата:
 Пројект - Новогодишње променаде Шуматовачке: Самостална иѕложба слика Маје Ћук,
Галерија Куће легата, Ул. Кнеза Михаила 46 у Београду;

10. Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2012.
годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани)
5.1. УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ који нису реализиовани у 2012. г., а били су предвиђени планом и програмом рада :
 АРХИТЕКТУРА,
 ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ,
 ДИЗАЈН
Образложење : Програми нису опстали услед недовољног броја пријављених полазника/ца
5.2. КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ које нису реализоване у 2012.г., а биле су предвиђене планом и програмом








ГРАФИТИ АРТ
STRIP MOTION
РУЧНА ИЗРАДА ПАПИРА
МАЛИ ДИЗАЈНЕРИ
ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ КРОЗ ИСТОРИЈУ
АРХИТЕКТУРА ЗА НАЈМЛАЂЕ
ДРАМА У ШУМАТОВАЧКОЈ

Образложење - Радионице нису опстале услед недовољног броја пријављених полазника/ца, а код ГРАФИТИ АРТ радионице и
због веома високих цена спрејева.
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5.3 . СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ - настава која није реализована


ТКАЊЕ

Образложење – Радионица није опстала услед недовољног броја пријављених полазника/ца и веом високих хонорара које су
тражиле уметнице.

5.4. ПРОЈЕКТИ који нису реализовани, а били су предвиђени Планом:


ШУМАТОВАЧКА НА ЗИДОВИМА ВАШЕ ШКОЛЕ
Образложење: нису се стекли услови (нису остварена одговарајућа партнерства, нису се стекли материјални услови за
реализацију ).



ШУМАТОВАЧКА КОД ВАС (КРЕАТИВНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТО ЈЕ И МОЈА ШКОЛА)
Образложње: нису се стекли услови (нису остварена одговарајућа партнерства, нису се стекли материјални услови за реализацију ).



ДЕО ПРОЈЕКТА КАФЕ ПЕДАГОГИЈА - Предавања/гостовања 6 предавача:
Образложење: Није реализовано јер нису уплаћена средства за реализацију одобрена на основу закључка градоначелника број....
на основу којег је склопљен Уговор Центра са Градом под бројем.... 2012.године.



РЕЦИКЛИРАНА УМЕТНОСТ
Образложње: нису се стекли услови (нису остварена одговарајућа партнерства, нису се стекли материјални услови за реализацију ).



ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ У РАДУ - ВИШЕГОДИШЊИ ПРОЈЕКАТ
Образложње: нису се стекли услови (нису добијена потраживана средства за која је Центар аплицирао на конкурсима).



ЛУТКА У ИЗВОЂАЧКИМ УМЕТНОСТИМА
Образложње: нису се стекли услови (нису остварена одговарајућа партнерства, нису се стекли материјални услови за реализацију,
нису добијена потраживана средства за која је Центар аплицирао на конкурсима).
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11. Програми који су реализовани током 2012. године, а нису били предвиђени Планом (са кратким образложењем)

- да ли су током 2012. године реализовани програми који представљају квалитативну новину у односу на устаљену програмску
шему установе
-

ДА

структура реализованих програма:

УМЕТНИЧКО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ
2011
Цртање и сликање
Вајање и цртање
Графика књиге
Историја уметности и теорија форме
Фотографија
Мозаик
Сценски и савремени костим
Примењена уметност
Примењена уметност кроз историју
Школа стрипа и илустрације
Школа графита

НОВИ ПРОГРАМ
2012
Цртање и сликање
Вајање и цртање
Графика и гравирање
Историја уметности и теорија форме
Фотографија
Мозаик
Сценски и савремени костим
Примењена уметност
Иконопис
Школа стрипа и илустрације
Школа глуме
Драмски студио
Сценографија
Гравирање
Калиграфије
Дизајн текстила
Батик
Школа јавног наступа Моје најбоље Ја
Мултимедијална (вишемедијска)
уметност

ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
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НОВИ
ПРОГРАМ

УМЕТНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ
2011
Шлиц стрип
Шарени табани
Баушумова

2012
Шлиц стрип/Чај-чи
Шарени табани
Баушумова
Шта све могу да направим од...?
Каркатаг
ДЈ радионица
Млади писци у акцији са Јасминком
Петровић
Харађуку
Позириште сенки

Кинетички парк Каркатаг
Луткарска радионица сенки
Радионица маски

ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

СТАРИ УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ
2011
Рестаурација и конзервација
намештаја
Уметност старог ручног књиговезања,
рестаурација књига и израда
уметничких предмета
Ткање

2012
Рестаурација и конзервација намештаја

Уметност старог ручног књиговезања

НОВИ (и) СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ
2011
2012
Уметничка колекција Шуматовачке
Уметничка колекција Шуматовачке
АРТ ФЛОУ
АРТ ФЛОУ
Резиденцијални програм
Врачарска башта
Међународни симпозијум монументалне
културе ДУНАВ 2012
Кафе Педагогија

НОВИ
ПРОЈЕКТИ

ДА
ДА
ДА
ДА
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ИЗЛОЖБЕНА
ДЕЛАТНОСТ/ПРОСТОРИ 2011
Галерија Степениште

2012

НОВО

Галерија Степениште
Галерија Врачарска башта

Да

НОВА СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА
поптисан протокол о сарадњи са Општином Нови Београд
потписан протокол о сарадњи са Народном библиотеком у
Београду,
поптисан протокол о сарадњи са УК Палилула,
потписан протокол о сарадњи са Факултетом ликовних уметности у
Београду,
потписан протокол о сарадњи са Малим позориштем Душко
Радовић,
потписан протокол о сарадњи са Центром за културу Гроцка,
потписан протокол о сарадњи са Омен Театром.
потписан протокол о сарадњи са КЦ Младеновац
Образложење: Програмска политика Центра је тежња ка оптимизацији могућности развоја у правцу стратешког плана развоја који је 2009.
установљен од стране директорке Центра Весне Богуновић. У оквиру тог плана замишљене су области као што су међународна сарадња,
интерсекторска сарадња на пројектима од значаја за развој и јачање како индивидуалне креативности тако и побољшане видљивости
уметничког стваралаштва у целини с циљем да се садржаји из области културе учине доступним што већем броју људи и да се допринесе
позиционирању локалних креативних капацитета на интернационалној културној мапи.
Сваке године уредништво програма Центра, које чине запослене у Центру, сачињава план којим предлаже поједине пројекте и активности
у складу са могућностима у датом тренутку планирања. Током године уколико се стекну услови реализују се и други пројекти који се
уклапају у визију стратешког развоја Центра.
Уметничко наставни програми и радионице су обогаћени јер се, поред осталог јавило интересовање корисника за исте.
Центар активно делује у пољу уметничког стваралаштва и образовања, прати и анализира културне потребе, али и обогаћује понуду кроз
различите облике деловања.
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12. АУТОРСКИ ПРОЈЕКТИ УСТАНОВЕ у 2012. години 9

1. АРТ ФЛОУ / ART FLOW (Производња и продаја - сајам уметности)
ART FLOW / УМЕТНОСТ У ТОКУ уметничких ткз. АРТ базар, којима Шуматовачка жели да да допринос још бољој промоцији уметности у
Београду. Први је одржан 2010. године у октобру поводомманифестације Дани Врачара а од тада се одржава сваке године неколико пута
годишње.
У 2012. години реализована су два мини арт базара - у априлу месецу када су средства сакупљена продајом донирана добротворној
акцији Трчимо за бебе, и други пут у јуну у оквиру манифестације Ноћ отворених атељеа.
2. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ МОНУМЕНТАЛНЕ СКУЛПТУРЕ ДУНАВ 2011
Пројекат је у 2012. години подржан средствима Министарства културе Републике Србије. У 2012. години, изостала су очекивана средства
осталих донатора/партнера, те пројекат није реализован у потпуности. Завршена је у потпуности припремна фаза пројекта која
подразумева израду презентације, превођење на енглески језик, преговоре са партнерима у иностранству који ће промовисати пројекат у
оквиру својих организационих структура (кућа, установа, институција културе и образовања); са домаћим партнерима потписани су
протоколи о сарадњи и то са: Општином Нови Београд, Установом културе Палилула, Центром за културу Гроцка и Факултетом ликовних
уметности у Београду. У 2012. години велика пажња је посвећена јавном заговарању и промоцији значења и значаја пројекта у оквиру
локалних заједница ради стицања услова за подршку у наредној фази.
3. НАУКА СЛИКА (Пролећне свеске)
Пројекат НАУКА – СЛИКА интерактивно повезује две стално одвојене структуре, тзв. «озбиљно» школско образовање и индивидуални
креативни простор сваког детета у намери да створи место њиховог сусрета у коме заједнички доприносе квалитетном развоју личности
детета. Замишљен је као додатни квалитет у области основног школског образовања, који инсистира на васпитању и образовању младих,
и кроз начело неговања и развоја стваралачких и уметничких потенцијала, како бисмо допринели стварању друштвене заједнице више
свести. Негујући и подстичући децу и младе гради платформе за развијање њихових интересовања, стваралачког истраживања и продора
у свет нових идеја и концепата који би обогатили дечије искуство и проширили њихову спознају. То је путовање кроз простор едукације,
науке, уметности и маште. Ауторка: мр Весна Богуновић, теоретичарка уметности и медија, координација: Данијела Ранчић, професор
српског језика и књижевности.Пројекат је изведен у сарадњи са основним школама и предметом познавање природе и друштва.
Ученици су уз вођење предавача Центра и својих учитеља и разредних старешина истраживали особине биљака у Врачарској
башти након чега су у атељеима кроз креативни рад реализовали корице за школске свеске украшене мотивима биљака, или
понекад и самим биљкама.
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4. КАФЕ ПЕДАГОГИЈА/ CAFE PEDAGOGIA
ШУМАТОВАЧКА − Центар за ликовно образовање, представља нови стални програм под називом Кафе Педагогија. Програмом Кафе
Педагогија Шуматовачка широм отвара врата за све суграђане без обзира да ли имају професионално знање или интересовање за
уметност, јер се уметност, као и храна спонтано примају и чине да се развијамо као појединци и друштво у целини.Планом за 2012. било је
предвиђено гостовање аутора: Милана Маринковића - Цилета, Драгољуба Тодосијевића, Зорана Поповића, Косте Бунушевца, Уроша
Ђурића, Михаела Милуновића и Косте Богдановића, и уговорена су средства за реализацију са Секретаријатом на основу закључка
градоначелника којим се даје сагласност Секретаријату да из буџета града уговори одређена средства на име реализације програма
Центра за ликовно образовање Шуматовачка у 2012. години.Средства су изостала за укупно шест гостовања те су реализована у складу
са могућностима предавања Михаела Милуновића и Косте Бунушевца, док је Коста Богдановић преминуо, те је била намера да се
организује омаж овом уметнику.
5. УМЕТНИЧКА КОЛЕКЦИЈА ШУМАТОВАЧКЕ - WORK IN PROGRESS
Пројекат је започео 2010. године на иницијативу и директорке Центра мр Весне Богуновић, теоретичерке уметности и медија, која је и
ауторка пројекта. Уредница и координаторка пројекта је Ксенија Маринковић, историчарка уметности. Колекција је формирана
захваљујући донацијама аутора који су препознали било кроз практично лично искуство било на други начин важност и значење
делатности и мисије Шуматовачке.
Од августа 2010. до децембра 2012. године сакупљена су дела следећих аутора: Душан Оташевић, Урош Ђурић, Коста Богдановић, Коста
Бунушевац, Марија Драгојловић, Михаел Милуновић, Драгољуб Раша Тодосијевић, Зоран Поповић, Селена Вицковић, Милица Лапчевић,
Марија Василљев,
Асја Васиљев, Моца Јеремић, Циле Маринковић, Југослав Влаховић, Габријел Глид, Балша Рајчевић, Филип Трнавац, Александар Срб,
Нина и Миодраг Станковић,Теби треба неко као ја, Јованка Станојевић, Бранко Миљуш, Весна Опавскy, Жолт Ковач, Милан Тепавац
Тарин, Пеђа Терзић, Нина Тодоровић, Јован Чекић, Милорад Стајчић, Марта Ђекић, Владимир Комад, Ненад Никитовић, Радивој Лала
Суботички , Милица Стојковиц, Коча Огњановић, Александар Пантић, Дина Радоман Царановић, Ана Коматина, Марија Коњикушић, Иван
Петровић, Маја Ћук.
У 2012. години дела су опремљена, и припремљени су елементи за монографију која ће се радити у 2013. години истовремено и 65. по
реду јубиларној години од оснивања Центра. Колекција је приказана јавности изложбом у атељеима Центра, у оквиру манифестације Ноћ
музеја коју је посетило више стотина људи у току једне вечери.
6. ВРАЧАРСКА БАШТА
Главни циљ овог пројекта јесте настанак стваралачки надахнуте средине, простора велике разноликости који ће се користити као полигон
за истраживање како самог простора, тако и за истраживање релација које постоје између уметничког дела и простора, појединца и
простора. То је дугорочан и отворен процес у коме ће партиципирати многи аутори, са жељом да створе просторе који су и лични и јавни,
важни како за појединца тако и за све.
У 2012. години у Врачарској башти реализовано је 3 изложбених програма, 7 радионичарских садржаја и мултидисциплинарних пројеката.
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7.

ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM

У 2012. години реализовани су услови за оснивање јединственог резиденцијалног програма у Центру за ликовно образовање –
Шуматовачка. Резиденцијални програм Центра се ослања на историју Шуматовачке као простора у коме су уметници становали, стварали,
комуницирали... Данас нуди боравак у двокреветном апартману величине 25 м2 са свим погодностима, као и коришћење атељеа и студија
за рад.Значај овог програма који обједињује стваралаштво и уметничку едукацију, огледа се највише у отварању поља за
интеркултурални дијалог, сарадњу са земљама у региону и иностранству, мобилност уметника, новог простора сусрета и заједничког рада
заснованог на тематизовању, истраживању и изналажењу решења различитих проблема из области културе и уметности...стварању
могућности за реализацију међународних пројеката и повезивање и организацију сусрета страних и домаћих делатника у области културе
и ументости. Реализовано гостовање ауторке из Немачке Тери Букхолц, која је позвана на иницијативу Града Београда и у сарадњи са
ФЛУ где је реализовала свој пројекат под називом НЕБО ЈЕ ПЛАВО. У Шуматовачкој је учествовала у програму НАРТИВНЕ СКУЛПТУРЕ У
ВРАЧАРСКОЈ БАШТИ, у оквиру програма БИТЕФ Полифонија, сарадња БИТЕФ Фестивала, ЦЕДЕУМ-а и Шуматовачке.
8.

СНЕШКО У ВРАЧАРКОЈ БАШТИ

Током једног зимског дана окупили су се у Врачаркој башти уметници / предавачи Центра, педагози, деца, и одрасли свих узраста и на
креативан начин одговорили на актуелну временску непогоду. Циљ пројекта био је да укаже на радост коју уметност доноси свакодневном
животу.
13. УМЕТНИЧКЕ ЧАРОЛИЈЕ
Назив је сталног програма Шуматовачке који је намењен особама са инвалидитетом. Сви програми који се одвијају у атељеима у
приземљу су инклузивни, и у њима свакодневно раде сви љубитељи уметности и они који у стваралаштву проналазе радост и
инспирацију.
Програм прате волонтери са Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР).
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14. програми установе који су реализовани ван матичног простора / назив програма и место реализације

18

 24. јануара 2012. године
Ауторска продајна изложба-инсталација ФРАГМЕНТРАГ ЦЕЛОЗНАК И МНОШТВО ЈЕДИНСТВЕНОСТИ КАО ЈЕДИНСТВЕНА ЦЕЛИНА
Аутори: Коча Огњановић, магистар сликарства и Александар Пантић, магистар зидног сликарства
Клуб Београдски бистро, Шантићева 8, 11000 Београд.
 3. април 2012. године
МИНИ АРТИ САЈАМ ШУМАТОВАЧКЕ као допринос акцији ТРЧИМО ЗА БЕБЕ ,
Парк Војводе Бојовића на Врачару.
 мај 2012. године
Сарадња Шуматовачке са издавачком кућом Лагуна,
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПИСМО ГОСПОЂЕ ВИЛМЕ Јелене Бачић Алимпић
Полазнице класе Сценски и савремени костим, предавача Драгане Лађевац Бркић и класе Цртање и Сликање, предавача Коче
Огњановића
Вила Јелена, Дедиње
 17-21. мај 2012. године
17. RING RING FESTIVAL
Сарадња: Каркатаг колектив, Шуматовачка,
- Културни центар РЕКС,
- Музеј савремене уметности и
- Задужбина Илија Коларац
 29. мај 2012. године
ШАРЕНИ ТАБАНИ НА МИКСЕР ФЕСТИВАЛУ
Радионица за децу из Шуматовачке – Центра за ликовно образовање,
Вучина кућа, Карађорђева 61
 јун 2012. године
Сарадња La Vie и Шуматовачке
Јованка у нама
Дом омладине. Македонска 22
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 јун 2012. године
ПРОГРАМ ШУМАТОВАЧКЕ У НОЋИ ОТВОРЕНИХ АТЕЉЕА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ:
-

Изложба објеката насталих коришћењем металног отпада и секундарних сировина, у радионици креативне механике Шта све
могу да направим од …?, аутори и водитељи Колектив Карактаг.
Ревија сукања насталих процесом креативне рециклаже, ауторки Ане Радојчић, дизајнерке текстила и Јелене Стојановић,
костимографкиње и сценографкиње

 14 - 18. јуна 2012. године
Сарадња Каркатага, Шуматовачке и Фестивала урбане културе (ФУК)
ШТА СВЕ МОГУ ДА НАПРАВИМ ОД...? ФРИК БАЈК (FREAK BIKE),
Гостовање у оквиру програма Фестивал урбане културе (ФУК), Центар за културу Младеновац, Младеновац
 јул 2012. године
Шуматовачка и Друштво љубитеља јапанске поп-културе Сакурабана на фестивалу Јапанизам 2012.
КОЈИМ БУСОМ ДО ХАРАЂУКУА?
Трибина Центра за ликовно образовање – Шуматовачка у оквиру фестивала јапанске поп-културе Јапанизам
Сала Американа, Дом омладине Београда, Македонска 22
 јул 2012. годиине
Јавни час цртања на 37⁰С, Трг Републике, Сарадња са пројектом Београдизација Београда
 10 - 17.12.2012.године
Годишња изложба радова полазница и полазника уметничо-наставних програма и уметничких радионица Центра за ликовно
образовање – Шуматовачка, у Галерији у холу Општине Врачар, у Његошевој 77
 16.12.2012. године
Прослава 64. рођендана Центра за ликовно образовање - Шуматовачка, у Свечаној сали Општине Врачар;
 Од 23. децембра 2012. године
Део програма изложби Галерије Степениште пројект - Новогодишње променаде Шуматовачке, у сарадњи са „Божидарцем―
 Самостална изложба Марије Коњикушић, Прича о играчкама
 Самостална изложба Дине Радоман-Царановић, Кораци Њујорк - Београд
 Галерија Божидарац , Народни универзитет Божидар Аџија, Радослава Грујића 3, у Београду;
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 децембра 2012. године
Део програма изложби Галерије Степениште у оквиру сарадње Шуматовачке и Куће Легата:
 Пројект - Новогодишње променаде Шуматовачке: Самостална изложба слика Маје Ћук,
Галерија Куће легата, Ул. Кнеза Михаила 46 у Београду;

15. програми остварени на основу међународне сарадње назив програма:

2

 Гостовање уметнице Тери Букхолц из Дизелдорфа (Немачка) у сарадњи са Градом Београдом, Удружењем ликовних уметника
Србије (УЛУС) и Факултетом ликовних уметности у у Београду.
Пројекат под називом НЕБО ЈЕ ПЛАВО је реализован током месеца септембра у Центру за ликовно образовање Шуматовачка , на
Факултету ликовних уметности и у Галерији Факултета ликовних умености у Београду.
 Дани јапанске културе - у сарадњи са Сакурабаном, КОЈИМ БУСОМ ДО ХАРАЂУКУА? (изложба, трибине, радионица) реализован
у Центру за ликовно образовање у Шуматовачкој 122 и у Дому Омладине у Македонској 22, у јулу месецу.
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16. Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима
5. Посећеност програма
Укупан број посетилаца (гледалаца)

2011

2012.

13.459

18.405

Полазници уметничко-наставног програма

750

Полазници уметничких радионица

350

Посетиоци изложби и догађаја у матичном простору

8000

Посетиоци изложби и програма Шуматовачке ван матичног простора

5000

Посетиоци сајта и фејсбука

3405

Структура посећености програма у односу на врсту програма изражена
у процентима %

2011

2012

Програми установе

60%

60%

Копродукције

10%

24%

Програми установе ван матичног простора

25%

10%

Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима

3%

5%

Гостовања из иностранства

2%

1%

Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајних критика, приказа у медијима).
Електронски медији - преко 200 објава
Штампани медији (дневна штампа, недељници) - преко 15 објава
ТВ - гостовања 10, прикази 10, специјално представљање установе и програма установе 1
Радио - преко 10 гостовања и прилога
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О ШУМАТОВАЧКОЈ
http://www.adanja-polak.com/l/
http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+1/1132480/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%B4%D0%B0%
D1%9A%D0%B0+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA+%D0%B8+%D0%92%D0%B8.html
Vi i Mira Adanja Polak 070712.flv

МИРА АДАЊА-ПОЛАК И ВИ - 7. јул 2012.
Субота, 14:00, Први програм РТС-а, уживо
НОЋ МУЗЕЈА
http://www.nocmuzeja.rs/2012/Radovi-u-toku.html
http://glassrbije.org/kultura/%C4%8Dlanak/interaktivni-programi-obele%C5%BEili-beogradsku-no%C4%87-muzeja
http://www.vracar.org.rs/arhiva-vesti/index.php?2012-05/886
http://www.nocmuzeja.rs/2012/Radovi-u-toku.html
http://glassrbije.org/kultura/%C4%8Dlanak/interaktivni-programi-obele%C5%BEili-beogradsku-no%C4%87-muzeja
НОЋ ОТВОРЕНИХ АТЕЉЕА
http://www.betaoms.com/sr/drutvo/380-no-otvorenih-ateljea-u-umatovakoj-12-na-vraaru
http://www.24sata.rs/m/vesti/beograd/vest/besplatan-provod-veceras-noc-otvorenih-ateljea/43268.phtml
http://galleryalt.wordpress.com/2012/06/08/galerija-alt-predstavlja-nataliju-pavkov-u-noci-otvorenih-ateljea-u-shumatovackoj/
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/327616/Druga-Noc-otvorenih-ateljea-u-Beogradu
http://konkursiregiona.net/noc-otvorenih-ateljea-3/
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/327616/Druga-Noc-otvorenih-ateljea-u-Beogradu
http://galleryalt.wordpress.com/tag/nuno-zouri/
http://www.refoto.rs/
http://www.e-novine.com/kultura/kultura-vesti/66152-Portreti-Srana-Veljovia.html
http://frenzyspark.com/2012/06/08/stvarajte-zajedno-sa-umetnicima-noc-otvorenih-ateljea-2012/
НАЈАВЕ:
http://www.nadlanu.com/pocetna/vodic/puls-grada.a-141136.138.html
http://www.seecult.org/vest/2-noc-otvorenih-ateljea
http://www.danubeogradu.rs/2012/06/noc-otvorenih-ateljea-2012/
http://www.naxi.rs/noc-otvorenih-ateljea-2012-1
http://frenzyspark.com/2012/06/08/stvarajte-zajedno-sa-umetnicima-noc-otvorenih-ateljea-2012/
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http://www.arte.rs/sr/vesti/noc_otvorenih_ateljea-7511/
http://www.lookerweekly.com/sr/article/noc-otvorenih-ateljea/2382
http://www.lajk.ba/novost?k=21&id=45121
http://konkursiregiona.net/noc-otvorenih-ateljea-3/
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/327616/Druga-Noc-otvorenih-ateljea-u-Beogradu
http://galleryalt.wordpress.com/tag/nuno-zouri/
http://www.24sata.rs/m/vesti/beograd/vest/besplatan-provod-veceras-noc-otvorenih-ateljea/43268.phtml
http://www.refoto.rs/
http://grafika.dyndns.info/nocateljeanew/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=4
ИЗЛОЖБЕ
ЖЕНА, СЛИКАРКА, ДОМАЋИЦА изложба цртежа Марте Ђекић
 Ţena - slikarka - domaćica | SEEcult.org Portal za kulturu ...
www.seecult.org/vest/zena-slikarka-domacica
 Marta Đekić: Ţena, slikarka, domaćica Dan u Beogradu
www.danubeogradu.rs/2012/03/marta-dekic-zena-slikarka-domacica/
 Ţena - slikarka - domaćica
www.vesti.rs/Kultura/Zena-slikarka-domacica.html
 Green Design | Ţena, slikarka, domaćica...
www.greendesign.rs/vesti/482/Zena-slikarka-domacica
 8.mart u Šumatovackoj / Izloţba „Ţena, slikarka, domaćica, autorke ...
drndam.creemaginet.com/8-mart-u-sumatovackoj-izlozba-zena-slikar...
 Wannabe intervju: Marta Đekić — Wannabe Magazine
wannabemagazine.com/wannabe-intervju-marta-dekic/
ФОТОГРАФИЈЕ. ПОРТРЕТИ
Izložba Srdjana Veljanovića u Šumatovaĉkoj | Mreza Kreativnih Ljudi
www.creemaginet.com/.../izlozba-srdjana-veljanov...
http://www.e-novine.com/kultura/kultura-vesti/66152-Portreti-Srana-Veljovia.html
Отварање изложбе слика Маје Ћук
 IZLOŽBA SLIKA MAJE ĆUK - LISA - SVE ŠTO ĈINI MOJ ŽIVOT!
www.lisa.rs/slobodno-vreme/vesti/4836-izlozba-slika-maje-cuk.html
 Šumatovaĉka u gostima | SEEcult.org Portal za kulturu jugoistoĉne ...
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www.seecult.org/vest/sumatovacka-u-gostima
 Novogodišnji program Galerije Stepenište | News | Designed.rs ...
www.designed.rs/news/novogodisnji_program_galerije_stepeniste
Kuća legata .:. Maja Ćuk - Bez naziva
www.kucalegata.org/MajaCuk.htm
Цилетова врачарска панорама
http://www.vracar.org.rs/arhiva-vesti/index.php?2012-05/886
ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ПОЛАЗНИКА СЦЕНСКОГ И САВРЕМЕНОГ КОСТИМА
Scenski i savremeni kostimi u Šumatovaĉkoj Dan u Beogradu
www.danubeogradu.rs/2012/.../scenski-savremeni
ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА
www.najvesti.com/tag/Sumatovackoj
 Godišnja izloţba deĉjih radova sutra u Šumatovaĉkoj 122 | NajVesti ...
www.najvesti.com › Gradovi › Beograd - Translate this page
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1513347
ЈАПАНИЗАМ
http://japanizam.com/program-festivala-japanizam-2012/
Japanska kultura: Kreativna radionica HaraĊuku u Šumatovaĉkoj ...
www.24sata.rs/...u-sumatovackoj/53382.phtml
ЧАЈ – ЧИ – НИЦА
http://www.izlazak.com/index.php/kalendar/details/2803-potovani-pozivamo-vas-03-maja-u-19-asova-na-strip-itaonicu-u-umatovakoj
http://en.seecult.org/dogadjaj/caj-ci-bg
http://shlitzcomics.blogspot.com/2012/05/caj-ci-cajdzinica-citaonica-i-radionica.html
http://shlitzcomics.blogspot.com/2012/05/novi-caj-ci-dogaaj.html
http://www.e24.24sata.rs/issue.php?issue=24sata_030512
БЕСПЛАТНА НАСТАВА
http://www.seecult.org/vest/besplatan-cas-u-sumatovackoj
Besplatan javni ĉas grafike, graviranja i kaligrafije ... - Dnevne novine
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dnevnenovine.rs/2012_/.../besplatan-javni-cas-graf...
Besplatan javni ĉas grafike, graviranja i kaligrafije ... - Dnevne novine
dnevnenovine.rs/2012_/.../besplatan-javni-cas-graf...
Besplatan javni ĉas grafike, graviranja i kaligrafije u Šumatovaĉkoj
www.probjave.com/.../20121119_besplatan-javniOris
www.personalmag.rs/page/72/?s=oris
JАВНИ ЧАС – DJ РАДИОНИЦА
 Javni ĉas i DJ radionica, BG | SEEcult.org Portal za kulturu ...
www.seecult.org/dogadjaj/javni-cas-i-dj-radionica-bg
 DJ radionica u Šumatovaĉkoj - javni ĉas | Facebook
en-gb.facebook.com/events/.../380086545375955/ - Велика Британија
 Javni ĉas / DJ radionica
www.izlazak.com/muzika/3932-javni-as-dj-radionica-opsirnije
 Kalendar dogaĊaja | SEEcult.org Portal za kulturu jugoistoĉne Evrope
www.seecult.info/kalendar/d/2012-05-14P1D
 next week - Nedeljni kalendar | SEEcult.org Portal za kulturu ...
www.seecult.info/kalendar/n/2012-W21P1W
КАРКАТАГ РАДИОНИЦЕ У ШУМАТОВАЧКОЈ
Izlozba mehaniĉkih naprava "Šta sve mogu da napravim od starog bicikla?"
Блиц - Изложба механичких направа Шта све могу да направим од старог бицикла
„Šta sve mogu da napravim od starog bicikla“ - Danas
www.naslovi.net/2012.../sta-sve-mogu-da-napravim...starog.../33581...
Izlozba mehaniĉkih naprava "Šta sve mogu da napravim od starog ...
www.naslovi.net/...sta-sve-mogu-da-napravim...starog.../3359341
Dnevni list Danas | Beograd | „Šta sve mogu da napravim od starog ...
www.danas.rs/.../sta_sve_mogu_da_napravim_od_starog_bicikla.39....
sta sve mogu da napravim od starog bicikla? | Facebook
www.facebook.com/events/331694866849091
У Шуматовачкој у понедељак експонати радионице „Шта све ...
www.beograd.rs › Насловна › Беоинфо вести
„Šta sve mogu da napravim od starog bicikla“
www.vesti.rs/.../Sta-sve-mogu-da-napravim-od-starog-bicikla.htm
YellowCab :: Izložba skulptura od starih bicikala
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www.yc.rs/sr/magazine/.../Izloţba+skulptura+od+starih+bicikala.html
www.vesti.rs/.../Izlozba-u-radionici-u-Sumatovack...
 Besplatna radionica “Šta sve mogu da napravim od starog bicikla?”
www.dugmence.com/2012/.../besplatna-radionica-sta-sve-mogu-da-n...
 Izlozba mehaniĉkih naprava Šta sve mogu da napravim od starog ...
www.najvesti.com › Gradovi › Beograd
 Izložba "Šta sve mogu da napravim od starog bicikla" rezultat ... - ICP
www.icp-co.com/izlozba-sta-sve-mogu-da-napravim-od-starog-bicikl...
Ekologija e-magazin
www.ekologija.rs
Izložba od starih bicikala - Kultura - AKTER
www.akter.co.rs/30-kultura/960-izlo-ba-od-starih-bicikala.html
 Шта све могу да направим од старог бицикла - Grad Beograd
www.beograd.rs › Насловна › Беоинфо вести
 De nobis: Шта све могу да направим од старог бицикла
xvdenobis.blogspot.com/2011/12/blog-post_22.html
 RING RING FESTIVAL 2012 | RING RING
ringring.rs/ring-ring-festival-2012/
 Izlozba mehaniĉkih naprava "Šta sve mogu da napravim od starog ...
m.media1.rs/.../Izlozba_mehanickih_naprava_Sta_sve_mogu_da_na...
 Шта све могу да направим од старог бицикла?
www.sumatovacka.rs/.../-Šta-sve-mogu-da-napravim-od-starog-bicikl...
Blic Online | Izlozba mehaniĉkih naprava "Šta sve mogu da ...
www.blic.rs/Vesti/...naprava-Sta-sve-mogu...napravim...
U Šumatovaĉkoj u ponedeljak eksponati radionice „Šta sve mogu da ...
www.najvesti.com › Gradovi › Beograd
Музика из зупчаника
Гостовање у емисији Биљана за Вас
VIDEO_TS.IFO
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КАФЕ ПЕДАГОГИЈА/CAFÉ PEDAGOGIA
 Novi stalni program Centra za likovno obrazovanje - Kafe Pedagogija
www.probjave.com/.../20120716_novi-stalni-program-centra-za-liko...
 Kafe Pedagogija
www.vesti.rs/Pariz/Kafe-Pedagogija.html
 ekapija - Kafe Pedagogija u Vraĉarskoj bašti
www.ekapija.com/website/sr/page/604981
 Kafe Pedagogija | SEEcult.org Portal za kulturu jugoistoĉne Evrope
www.seecult.org/vest/kafe-pedagogija
 Arte - Aktuelno :: Kafe pedagogija
www.arte.rs/sr/aktuelno/kafe_pedagogija-7600
 Blic Online | Kafe Pedagogija
www.blic.rs/tag/97354/Kafe-Pedagogija
 Kafe Pedagogija – Naši umetnici u svetkim umetniĉkim kolekcijama ...
www.yumama.com
 Novi stalni program Centra za likovno obrazovanje - Kafe Pedagogija
www.navidiku.rs/vesti/2012-07-17/novi-stalni-program.../727538
 Novi program "ŠUmatovaĉke" - "Kafe Pedagogija" | Glas javnosti
www.glas-javnosti.rs/.../2012.../novi-program-sumatovacke-kafe-ped...
 Grad Beograd - Prvi gost „Kafea pedagogija‖ u ĉetvrtak umetnik ...
www.beograd.rs › Naslovna › Beoinfo vesti
 CENTAR ZA LIKOVNO OBRAZOVANJE - ŠUMATOVAĈKA ... - 011Info
www.011info.com/.../centar-za-likovno-obrazovanje-sumatovacka
 Kafe pedagogija, BG | SEEcult.org Portal za kulturu jugoistoĉne ...
www.seecult.org/node/95448
 Prvi gost - domaćin u Šumatovaĉkoj Mihael Milunović
www.vesti.rs/.../Prvi-gost-domacin-u-Sumatovackoj-Mihael-Milunov...
 kafe pedagogija « Saopštenja za javnost
saopstenja.wordpress.com/tag/kafe-pedagogija/
 Pregled po kategorijama: PRObjave: Kultura
www.probjave.com/kategorija/6,kultura-i-umetnost
 Pregled po tipovima: Najava: PRObjave
www.probjave.com/tip/16,najava
 Arte (18.7.2012.) - Arhiva vesti za 18. jul 2012
www.vesti.rs/arhiva/2012/7/18/Arte/
 Pedagogija | NajVesti.com
www.najvesti.com/tag/Pedagogija
 2012 - 07 - 17 Arhiva vesti - Navidiku.rs
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www.navidiku.rs/vesti/arhiva/2012/07/17/www.probjave.com
 Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
www.izlazak.com/.../820-centar-za-likovno-obrazovanje--umatovaka
 [njuz]
www.youth.rs/index.php?option=com_content...id...
 Blic Online | Manifestacija
www.blic.rs/tag/18630/Manifestacija/strana/4
Kafe Pedagogija
www.vesti.rs/Pariz/Kafe-Pedagogija.html
 Prvi gost – domaćin u Šumatovaĉkoj Mihael Milunović | Najvaţnije ...
www.najvaznijevesti.com/prvi-gost-domacin-u-su... БЕСПЛАТНА РАДИОНИЦА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И АУТОРСКА ПРАВА У СРБИЈИ
 Kultura, umetnost i autorsko pravo u Srbiji, besplatne radionice ...
drndam.creemaginet.com/kultura-umetnost-i-autorsko-pravo-u-srbiji...
 Radionica zasnovana na WIPO Publikaciji ―Umetnost i autorsko pravo‖
www.personalmag.rs/.../radionica-zasnovana-na-wipo-publikaciji-um...
 Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
www.izlazak.com/.../820-centar-za-likovno-obrazovanje--umatovaka
 8 - Fakultetske vesti, Opšte
www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2109&offset=7
 ekapija - Javni ĉas Centra za likovno obrazovanje Šumatovaĉka u ...
www.ekapija.com/website/sr/page/500354
 Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje i umetnost ... - eKapija
www.ekapija.com/website/bih/company/relatedArticles.php?cmp...
izveštaj - svajcarska agencija za saradnju i razvoj1 - BalkanKult
www.balkankult.org/bk/files/622/en/IZVESTAJ.pdf
 creemaginet.com 网站的所有图片和无ALT标签图片 - 域名注册信息 ...
www.myip.net/imgall.php?q=creemaginet.com
 View Outbound Links and PR - MyIP.net!
www.myip.net/exlink/creemaginet.com
 WIPO
www.personalmag.rs/tag/wipo/
АКО ЖЕЛИТЕ ДА ПРАВИТЕ СНЕШКА, ДОЂИТЕ У ВРАЧАРСКУ БАШТУ
Poziv BeograĊanima da prave Sneška Belića
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Poziv BeograĊanima da prave Sneška Belića Top of Form
Ako ţelite da pravite Sneška, doĊite sutra u Vraĉarsku baštu
Poziv BeograĊanima da prave Sneška Belića
Medjed News / Vesti
Poziv BeograĊanima da prave Sneška Belića
Poziv BeograĊanima da prave Sneška Belića
Blic Online | Vraĉar
www.blic.rs/tag/15927/Vracar
 Blic Online | Poziv BeograĊanima da prave Sneška Belića
www.blic.rs/Vesti/.../Poziv-Beogradjanima-da-prave-Sneska-Belica
 Sneško Belić - 24sata
www.24sata.rs/snesko-belic/tag/14551.phtml
 Ako ţelite da pravite Sneška, doĊite u Vraĉarsku baštu - 24sata.rs
www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/ako-zelite-da.../29350.phtml
 Snesko Belic | NajVesti.com
www.najvesti.com/tag/Snesko-Belic
 Poziv BeograĊanima da prave Sneška Belića | Blic
www.najvesti.com › Gradovi › Beograd
 Škole fudbala za decu
superdete.com/adresar/skole-sporta/skole-fudbala/
ПРОЛЕЋНЕ СВЕСКЕ
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1508888
http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=54706&Itemid=90
http://vesti.aladin.info/2012-06-04/789763#
http://detinjarije.blogspot.com/2012/06/blog-post_3528.html
http://hajka.rs/vesti/Decja-radionica-Prolecne-sveske-lat.html
http://glassrbije.org/kultura/%C4%8Dlanak/svetski-dan-%C5%BEivotne-sredine
http://www.pressonline.rs/sr/Green/Najnovije_vesti/story/224510/Rradionica+za+decu+povodom+Dana+za%C5%A1tite+%C5%BEivotne+sredine.ht
ml
http://www.izlazak.com/index.php/gastro/4145-sveske-od-maslaka-u-vraarskoj-bati-opsirnije
http://www.seecult.org/dogadjaj/prolecne-sveske-bg
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/224545/Obele%C5%BEen+dan+%C5%BEivotne+sredine,u+fokusu+zelena+ekonomija.html
http://www.najvesti.com/date/2012/06/04/kat-Beograd-34
http://www.tanjug.rs/novosti1/45700/obelezen-dan-zivotne-sredine.htm
http://www.vodiczadecu.com/besplatna-likovna-radionica/
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http://zelenasrbija.rs/srbija/1943-obeleen-svetski-dana-zatite-ivotne-sredine-5-jun
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1508888
http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=54706&Itemid=90
http://vesti.aladin.info/2012-06-04/789763#
http://detinjarije.blogspot.com/2012/06/blog-post_3528.html
http://hajka.rs/vesti/Decja-radionica-Prolecne-sveske-lat.html
http://glassrbije.org/kultura/%C4%8Dlanak/svetski-dan-%C5%BEivotne-sredine
http://www.pressonline.rs/sr/Green/Najnovije_vesti/story/224510/Rradionica+za+decu+povodom+Dana+za%C5%A1tite+%C5%BEivotne+sredine.ht
ml
http://www.izlazak.com/index.php/gastro/4145-sveske-od-maslaka-u-vraarskoj-bati-opsirnije
http://www.seecult.org/dogadjaj/prolecne-sveske-bg
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/224545/Obele%C5%BEen+dan+%C5%BEivotne+sredine,u+fokusu+zelena+ekonomija.html
http://www.najvesti.com/date/2012/06/04/kat-Beograd-34
http://www.tanjug.rs/novosti1/45700/obelezen-dan-zivotne-sredine.htm
http://www.vodiczadecu.com/besplatna-likovna-radionica/
http://zelenasrbija.rs/srbija/1943-obeleen-svetski-dana-zatite-ivotne-sredine-5-jun
САРАДЊА СА ИЗДАВАЧКОМ КУЋОМ ЛАГУНА
http://www.pulsonline.rs/puls-poznatih/11903/jelena-bacic-alimpic-promovisala-svoj-drugi-roman
Ревија фризура
http://www.atastars.rs/u-trendu/64351-deveta-samostalna-revija-frizura-alekse-la-via-inspirisana-stilom-jovanke-broz
http://www.politika.rs/rubrike/kultura-i-zabava/221671.lt.html
http://www.story.rs/vesti/svet-poznatih/23376-danijela-vranjes-u-ulozi-pedagoga.html
ДАНИЈЕЛА ВРАЊЕШ У УЛОЗИ ПЕДАГОГА
Story
http://www.vodiczaroditelje.rs/clanak/besplatni-javni-glume-u-umatova-koj
http://www.smore.com/gtds-letnja-kola-glume-u-umatova-koj
Škola glume u Šumatovaĉkoj - School of acting in Šumatovaĉka ...
www.creemaginet.com/.../skola-glume-u-sumatova...
БГ ПРАКСА
http://www.iserbia.rs/konkurs-praksa-u-centru-za-likovno-obrazovanje-306/
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http://www.studentskizivot.com/2011/10/28/praksa/praksa-u-zemlji/centar-za-likovno-obrazovanje/
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/docs/SUMATOVACKA.pdf
http://www.011info.com/seminari-edukacija/centar-za-likovno-obrazovanje-sumatovacka
http://www.probjave.com/firma/1,sumatovacka-centar-za-likovno-obrazovanje
Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje
МЛАДИ ПИСЦИ У АКЦИЈИ СА ЈАСМИНКОМ ПЕТРОВИЋ
Beograd, 18. Februar 2013. / PR Objave Najava U utorak, 19. februara, sa poĉetkom od 18.30 h, odrţaće se javni ĉas – radionica Mladi pisci u akciji sa Jasminkom Petrović. Tom prilikom će naša
poznata deĉija spisateljica razgovarati i...
Organizacija: Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje
Šetnja njujorškim avenijama i beogradskim bulevarima
Beograd, 01. Februar 2013. / PR Objave Najava U utorak 5. februara u 19 sati, u galeriji Boţidarac na Vraĉaru, biće otvorena SAMOSTALNA IZLOŽBA DINE RADOMAN CARANOVIĆ, koja je deo
izloţbeno-galerijskog programa Centra za likovno obrazovanje...
Organizacija: Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje
Dve novogodišnje izloţbe Šumatovaĉke
Beograd, 24. Decembar 2012. / PR Objave Najava GALERIJA BOŽIDARAC u okviru Narodnog univerziteta Boţidar Adţija, Radoslava Grujića 3, na Vraĉaru i GALERIJA KUĆE LEGATA, Kneza
Mihaila 46, predstaviće dve izloţbe selektovane na konkursu galerije...
Organizacija: Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje
Besplatan javni ĉas grafike, graviranja i kaligrafije u Šumatovaĉkoj
Beograd, 19. Novembar 2012. / PR Objave Najava U sredu, 21.11.2012. u 16 sati u prostorima Centra za likovno obrazovanje Šumatovaĉka, sa poĉetkom u 16 sati, biće organizovan PROMOTIVNI
CAS UMETNICKO-OBRAZOVNOG PROGRAMA GRAFIKA, GRAVIRANJE...
Organizacija: Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje
"ĈAJ ĈI" STILSKE VEŽBE SVAKOG ĈETVRTKA U ŠUMATOVAĈKOJ
Beograd, 20. Avgust 2012. / PR Objave Saopštenje U Šumatovaĉkoj se svakog ĉetvrtka od 21h organizuje besplatno prikazivanje filmova u okviru stilskih veţbi radionice, ĉitaonice, ĉajdţinice,
kreativno nazvane Ĉaj Ĉi. U sadrţaju ovih stilskih...
Organizacija: Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje
Novi stalni program Centra za likovno obrazovanje - Kafe Pedagogija
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Beograd, 16. Juli 2012. / PR Objave Najava ŠUMATOVAĈKA − Centar za likovno obrazovanje, u ĉetvrtak, 19. jula 2012. od 20 sati predstavlja novi stalni program pod nazivom KAFE
PEDAGOGIJA. Svakog meseca u prostoru Šumatovaĉke i Vraĉarske...
Organizacija: Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje
Izloţba mladih dizajnera scenskog i savremenog kostima
Beograd, 29. Juni 2012. / PR Objave Najava IZLOZBA MLADIH DIZAJNERA SCENSKOG I SAVREMENOG KOSTIMA Odrţaće se u Centru za likovno obrazovanje Šumatovaĉka u subotu
30.juna u 19 sati. Na izloţbi su prikazani radovi grupe polaznika nastali...
Organizacija: Šumatovaĉka - Centar za likovno obrazovanje
Objava: 7
http://www.izlazak.com/kalendar/venueevents/820-centar-za-likovno-obrazovanje--umatovaka
08.01.2013. - 11.01.2013.
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
Beograd
SCENSKI I SAVREMENI KOSTIM U ŠUMATOVAĈKOJ!
Visual art
24.11.2012.
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
Beograd
KULTURA, UMETNOST I AUTORSKO PRAVO U SRBIJI, besplatne radionice
Visual art
19.10.2012.
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
Beograd
AUDICIJA ZA ŠKOLU GLUME U ŠUMATOVAĈKOJ
Teatar
29.09.2012.
12:00
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
Beograd
KAFE PEDAGOGIJA @NAŠI UMETNICI U SVETSKIM UMETNIĈKIM KOLEKCIJAMA
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Visual art
19.07.2012.
20:00
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
Beograd
THIS IS ME - HELLO, SHOW ME WHO YOU ARE / IZLOZBA MLADIH DIZAJNERA KOSTIMA
Visual art
30.06.2012. - 10.07.2012.
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
Beograd
FOTOGRAFIJE. PORTRETI AUTORA SRĐANA VELJOVIĆA
Visual art
09.06.2012.
20:00
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
Beograd
SVESKE OD MASLAĈKA U VRAĈARSKOJ BAŠTI
Visual art
05.06.2012.
16:00
Centar za likovno obrazovanje – Šumatovaĉka
OБЈАВЕ НА САЈТУ ГРАДА БЕОГРАДА
http://www.beograd.rs/cms/lat_articles_search.php
Šumatovaĉka – Centar za likovno obrazovanje
Sreda, 04. jul 2012.
GODIŠNJA IZLOŽBA DEĈJIH RADOVA SUTRA U ŠUMATOVAĈKOJ 122
Centar za likovno obrazovanje (Šumatovaĉka 122) organizuje drugu godinu zaredom godišnju izloţbu radova najmlaĊih polaznika kreativnoobrazovnih radionica koja će biti otvorena sutra u 19 ĉasova
Ponedeljak, 04. jun 2012.
DEĈJA RADIONICA „PROLEĆNE SVESKE”
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Centar za likovno obrazovanje organizuje deĉju kreativnu radionicu „Prolećne sveske‖, sutra u 16 ĉasova u ateljeu i vraĉarskoj bašti „Šumatovaĉke‖

(Centar za likovno obrazovanje, Šumatovaĉka 122)
Nedelja, 15. april 2012.
U ŠUMATOVAĈKOJ U PONEDELJAK EKSPONATI RADIONICE „ŠTA SVE MOGU DA NAPRAVIM OD STAROG BICIKLA”
U bašti Centra za likovno obrazovanje „Šumatovaĉka‖ (Šumatovaĉka 122) sutra u 16 ĉasova biće otvorena izloţba neobiĉnih mehaniĉkih naprava
nastalih na radionici grupe Karkatag „Šta sve mogu da napravim od starog bicikla?‖
Sreda, 07. mart 2012.
U „STEPENIŠTU” SUTRA IZLOŽBA CRTEŽA MARTE ĐEKIĆ
U Galeriji „Stepenište‖ u Centru za likovno obrazovanje „Šumatovaĉka‖ (Šumatovaĉka 122) sutra u 20 ĉasova biće otvorena druga samostalna
izloţba crteţa mlade beogradske umetnice Marte Đekić pod nazivom „Ţena, slikarka, domaćica ...‖
Ĉetvrtak, 02. februar 2012.
KURS IKONOPISA U „ŠUMATOVAĈKOJ”
Kurs ikonopisa, koji vodi Aleksandar Pantić, poĉeo je u okviru Centra za likovno obrazovanje „Šumatovaĉka‖, saopštili su danas organizatori
ТРЧИМО ЗА БЕБЕ
http://www.vracar.org.rs/arhiva-vesti/index.php?2012-4/845
ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА РАДОВА ПОЛАЗНИКА И ПОЛАЗНИЦА ШУМАТОВАЧКЕ
http://www.scribd.com/doc/118212457/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-2011-2012
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Програмски
6. Финансирање

трошкови

Зараде
и солид. пом.за
запосл.

Редовни

Инвестиције и

материјални

инвестиционо

и стални

одржавање

трошкови

опреме

Структура прихода

УКУПНО

12.376.000.00

1. Буџетска средства
- Града

871.000,00

- Републике, Министарство културе

200.000,00

3.054.000,00

5.369.000,00

510.000,00

9.804.000,00
200.000,00

- општине Врачар
2. Остали извори
- донације*

150.000,00

50.000,00

200.000,00

631.000,00

2.172.000,00

- спонзори
- приход од реализације програма (улазнице,
чланарине и др. програми)
- приход од услуга

1.541.000,00

- остали сопствени приходи:
- уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и искоришћеност средстава у 2012.
У прилогу доставите Одлуку Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга за 2012. и 2013. годину
(цене улазнице, чланарине и др. програма)
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ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈОМ ЈЕ ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ донета је 15. марта 2012. године на XI седници Управног одбора Центра за ликовно образовање и налази се у
прилогу.
1. Управни одбор једногласно је усвојио Извештај о раду Центра за ликовно образовање за 2012. годину.
2. Управни одбор је констатовао доследност Центра у спровођењу стратешког плана и визије коју је успоставио директор Центра 2009.

године, и похвалио успешност у реализацији програма који је и до три пута обимнији у опдносу на претходну годину, чему је
допринела према мишљењу Управног одбора и зрелост тима који иако малобројан делује на широком пољу културе у Београду, те
да на тај начин оправдава позицију Центра као установе културе од значаја за град.
3. Похваљен је резултат у области медијске видљивости који је постигнут првенствено креирањем и понудом програмских садржаја с

обзиром да Центар не располаже средствима потребним за другачије облике оглашавања. Похваљен је савремени приступ
комуникацији – појачано коришћење друштвених мрежа и блогова као платформи за оглашавање.
4. Управни одбор оценио је позитивно напор који је уложен у покретање интерсекторске сарадње, пре свега са институцијама

образовања кроз бројне ауторске пројекте Центра, као и са другим установама културе како на нивоу града тако и републике.
5. Управни одбор похвалио напор да се оствари стабилна платформа за међународну сарадњу која се реализује кроз партнерства и

посебно осмишљен резиденцијални програм.
6. Похваљено је обогаћење свеукупних садржаја и програмских активности Центра.
7. Похваљена је активност Центра у области добротворних и волонтерских акција, сарадња са БГ праксом и улога коју је Центар имао

у едукацији и оспособљавању младих кадрова као и могућности коју им пружа за даље усавршавање кроз сарадњу на пројектима
које Центар реализује и након обављене праксе.
8. Управни одбор, донео је одлуку да се Оснивачу – Граду Београду поново упути допис са молбом да се усвоји предлог Управног

одбора донет на VI седници Управног одбора, и да сагласност да се Правилник о организацији и систематизацији послова Центра
за ликовно образовање прошири и да уместо три извршиоца послова, броји пет извршилаца за обављање послова из делатности
Центра које су одређене Статутом Центра, тј. да Град Београд да сагласност да се увећа месечна маса зарада које Оснивач
исплаћује Центру за ликовно образовање Београд за зараде још два извршиоца како би ефикасност и реализација програма били
још квалитетнији:
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a)
СЕКРЕТАР (VII степен стручне спреме, Правни факултет, најмање три године радног искуства, знање енглеског језика,
обученост за рад на рачунару), који би обављао:
- све правне и административне послове по налогу директора,
- помагао директору у организацији рада Центра,
- припремао нацрте општих аката, решења, одлука и уговора,
- старао се о спровођењу судских одлука и других одлука државних органа,
- организовао поступке јавних набавки Центра и био одговоран је за њихову реализацију,
- обављао секретарске послове за директора,
- организовао сарадњу Центра са другим правним субјектима у правно-техничком смислу,
- пратио и организовао седнице Управног и Надзорног одбора Установе,
- обављао послове везане за кадровска питања,
- пратио прописе и старао се за њихову примену у Центру,
- вршио пријем, експедицију и евидентирање поште,
- организовао састанке код директора, заказивао састанаке са институцијама и појединицима,
- водио евиденцију присуства запослених на раду,
- попуњавао обрасце са припремљеним показатељима за потребе аналитичко-статистичких и других радно-оперативних извештаја,
- водио деловодну књигу, архиву донетих одлука и осталих материјала и бринуо се о уредном вођењу архиве,
- вршио административно - техничку обраду куцаног/штампаног материјала,
- водио интерне адресаре, регистре и протокол листе, матичну књигу запослених,
- службеним печатом оверавао протоколисана и од овлашћених представника потписана акта и документа,
- чувао податке и документе од посебног значаја за развојну и пословну политику и систем квалитета у Установи,
- архивирао потребну документацију,
- припремао месечне и периодичне анализе и извештаје о пласману и реализацији програма из домена свог рада
- и остале послове по налогу директора.
б) САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА (VII степен стручне спреме, Филозофски факултет, ФДУ, ФОН, Филолошки
факултет, Факултет пословних студија, Факултет техничких наука, смер менаџмент, Факултет пословне економије, најмање једна
година радног искуства на пословима организације и продукције, активно знање енглеског језика, обученост за рад на рачунару), који
би уз сагласност директора:
- Обављао послове припреме и реализације излагачке и издавачке делатности Центра,
- учествовао у конципирању, организацији и реализацији пројеката, манифестација и других активности Центра у земљи и у области
међународне сарадње,
- организовао и водио сложене мултидисциплинарне програме и пројекте,
- формулисао усвојене пројекте, планирао њихову реализацију, правио апликације за учешће
- на конкурсима за њихово финансирање,
- обављао послове обезбеђивања најповољнијих професионалних, продукцијских, организационих, техничких и финансијских услова
за реализацију недељних, месечних и годишњих активности и посебних пројеката Центра,
- координирао активности Центра и спољних сарадника и партнера у реализацији програма,
- преговорао о склапању уговора за поједине услуге у оквиру рада Центра,
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- водио евиденицију и картотеку примљених радова,
- учествовао и пратио рад савета, уметничких жирија и комисија из делокруга рада Центра (галерија Степениште, Уметничка
колекција Шуматовачке, галерија Врачарска башта, међународни фестивал скулптуре, Art Flow – Уметност у току, Годишње изложбе и
др.),
- сарађивао са ауторима изложби и пројеката, писцима предговора и старао се о реализацији свих каталога, штампаних и других
материјала из делокруга рада Центра,
- уређивао и вршио коректуру каталога, штампаних и других материјала,
- сарађивао са штампаријом и вршио надзор над штампом материјала Центра,
- старао се о уредном архивирању и чувању програмске документације (публикације, каталози, press-clipping, аудио и видео архива
и др.),
- учествовао у планирању, организацији и обављању
послова пропаганде, маркетирања, обезбеђивања спонзора и
контаката са медијима,
- припремао и слао позивнице за отварање изложби,
- радио на поставкама и организацији свих изложби и пројеката у организацији Центра,
- дежурао на изложбама и програмима и био одговоран за чување експоната, продају каталога
и других материјала, вођење евиденције посетилаца, пружање информација,
- архивирао писане материјале (каталози, позивнице и др.)
- управљао депоом галерија и одговарао за експонате и опрему у депоу и галеријама,
- активно учествовао у евалуацији планираних и остварених програмских активности, у реализацији заједничких програма
Центра, других резултата како на нивоу Центра тако и са/пред партнерима и финансијерима програма и посебних пројеката у
организацији Центра,
- припремао програмске и финансијске извештаје о раду и достављао их директору
- учествовао у реализацији заједничких програма Центра,
- и остале послове по налогу директора.
9.

Узевши у обзир одличне остварене резултате и веома успешно пословања Центра за ликовно образовање у 2012. години и у
циљу реализације дугорочне пословне и развојне политике установе која садржи значајне смернице за креирање посебне и квалитетне
културне платформе града Београда – културног инкубатора града, Управни одбор даје напомену Оснивачу да у складу са
могућностима, у поступку ребаланса буџета града Београда за 2013. годину, планира, односно да сагласност Центру за ликовно
образовање за измену Плана прихода и расхода Центра за ликовно образовање за 2013. годину, тј. да установи одобри повећање
прихода из буџета града Београда а пре свега на контима 423400, 423500, 423900 и 424200.
ВАЖНА НАПОМЕНА :
У случају да се у буџету града Београда стекну услови и обезбеде се додатна средства у износу од=5,115,000.00, Управни одбор
даје напомену Оснивачу да у складу са могућностима, планира и да сагласност Центру за ликовно образовање за измену Плана
прихода и расхода Центра за ликовно образовање за 2013. годину, тј. да установи и одобри повећање прихода из буџета и то на
следећим контима:
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 425117=1.990.000,00 динара за реализацију пројекта – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА
Центра за ликовно образовање у улици Шуматовачка бр. 122, аутор пројекта: Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Пројекат је наручен
од стране Центра за ликовно образовање, а плаћен буџетским средствима града. Израђен је јуна 2011. године. Објекат је грађен
1931. године и само једном је реконструисан. Током зимских дана 2011. године, Центар је претрпео оштећења (и то управо по
завршеним молерско-фарбарским радовима у 2011.г.), инсталације су веома старе и постоји опасност да се, услед продора влаге
упале и да зграда изгори.
 425191=2.500.000,00 динара на име ПОПРАВКЕ ОГРАДЕ која обезбеђује објекат, а која је мета напада и рушења хулигана из
оближњег школског дворишта. Трошкови се односе на материјал и изођење радова на делу ограде који се граничи са основном
школом Краљ Петар ИИ Карађорђевић као и делове ограде ка пролазу ка Јужном Булевару и ка фитнес парку у подножју зграде.
 425111=200.000,00 динара (Зидарски радови),
 425113=300.000,000 динара (Молерским радови),
 511451=125.000,00 динара (5% од укупне вредности радова-Пројектна документација)
 И поред тога остаје ПРОБЛЕМ ПРОСТОРА ЦЕНТРА за ликовно образовање који се тиче:
 нелогичне просторне организације самог објекта;
 неадекватног осветљења атељеа;
 недостатка простора намењеног запосленима (уредник програма, стручни сарадник, рачуноводство, секретарски послови);
 недостатка простора за архивирање; не постоји простор који се може користити као документационо-уметнички центар (депо);
 сливања површинских вода; како се објекат Центра налази на Врачарској падини где где се сливају површинске воде, тротоари и
потпорни зид ка Шуматовачкој улици су попуцали, зграда сваке године клизи за ~2цм. Такође, риголе око самог објекат нису добро
регулисане, тако да се сва површинска вода слива дректно ка згради. Због наведених проблема неколико осигуравајућих
друштава је одбило да склопи са Центром уговор.
 Потребно је извршити и АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА Б У ДВОРИШТУ, а пре свега две просторије које су у јако лошем стању,
ПРЕВЕСТИ ДО НИВОА АТЕЉЕА, што ставља као приоритет следеће радове:
o Санација изолације
o адаптацију тоалета
o санација санитарног чвора у тоалетима и чајној кухињи ,
o Замена дотрајалих прозора
o молерско – фарбарске радови
o Зидарски радове: текуће одржавање фасаде, поправка оштећених делова...
o Такође и у ентеријеру оба објекта центра
o Санација водовода и канализације,
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o
o
o
o
o
o

Постављање плочица са фуговањем.
Набакамскиданнје и поставлјанје нових плочица
замена дотрајалог намештаја/унутрашње столарије,
надстрешнице изнад улазних врата
Доток струје.
Интернет итд.

 У ЦЕЛОМ ОБЈЕКТУ, поред горе наведеног, је потребно:
o Поправити/заменити остатак столарије у Центру (дрвени розори)
o Санирати ошзећења након трагедије у Краљеву,
o Санирази оштећенја на крови и олуцима,
o Набавити и поставити осветлења за галерију слика и предмета из Колекције Шуматовачке
o Урадити монтажу лаког плафона са расветом за општу намену
o поправити сликарске и вајарске штафелаје од парене буковине,
o израдити и монтирати универзалне носаче за слике, постоља за скулптуре
o Урадити баштенску расвету
o Активирати хидрофоре,
o Опремоити Фоо-лабораторију,
o Створити простор за оглаганје актуелме и архивке граће који асе повећава са бројем полазника, програма, радионица,
птојеката, и сл.;
o Створити простор који се може користити као документационо-уметнички центар (депо)
Председник Управног одбора
Центра за ликовно образовање
Владимир Радованов

3. Оцена програма и посебне напомене директора
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ШУМАТОВАЧКИН СКОК У 65. ГОДИНУ ПОСТОЈАЊА, УМЕСТО КОРАК ПО КОРАК

мр Весна Богуновић
директорка

 Под 1.
У свом раду, последње четири године ова установа је одлучила да се не ослања на приказивање или бављење официјелном, великом
уметношћу, већ да уђе у саме стваралачке процесе, у живот уметности али и...непрестану запитаност над оним шта и како радимо.
 Под 2.
Када се осврнемо на период од 65 година, схватимо да је ова установа културе, која се налази у једној од најлепших врачарских башти, у близини
Каленић пијаце и „Градић Пејтона― ишла у корак са озбиљним променама у поимању и самим визуелним уметностима... од 50-их и револуционарних
60-их и 70-их када је авангардно истраживање прокрчило пут до великих изложбених сцена, преко 80-их и декаде постмодернистичког ликовног
израза, па све до средине 90-их и почетка трећег миленијума, где ликовне/визуелне уметности у глобалу истражују сопствене границе и феномен
ауторског потписа, Пролазећи кроз бурне декаде друге половине 20. века, кризни период политичких и друштвених конфликата, блокаду и све што су
тада проживели наши суграђани, Шуматовачка је, не само сачувала и потврдила саму себе, већ се од 2010. јасно изјашњава као установа културе
која, не заузима само простор активног промишљања у традиционалним уметностима и развија се у корак са новим ликовним и
визуелним тенденцијама, већ узима учешће и у уметничком образовању у широком спектру уметничко-образовних програма, креативних
радионица али и гостујућих програма у основним и средњим школама у жељи да се уметничка сцена нашег града непрестано развија,
проблематизује и истражује.
 Под 3.
Програмске активности Шуматовачке имају за циљ да остваре активно учешће Центра у културном и уметничком животу града Београда, да
допринесу повезивању, размени, представљању и промоцији културних и уметничких садржаја у циљу бољег квалитета културног живота, међусобне
сарадње и умрежавања са осталим установама и институцијама културе и образовања као и да допринесу популарисању рада самог Центра.
Шуматовачка има важно место како за визуелне уметности и ликовну уметност, тако и за уметничку педагогију на овим просторима.
Програми Шуматовачке су намењени не само будућим студентима који ту стичу своја прва и основна знања неопходна за даље професионално
образовање, већ свима који су заинтересовани за упознавање модела креативног мишљења и стварања, као и примену иновативних и критичких
решења у практичном и теоријском раду.

66

Поред активности у пољу визуелних уметности ( где су и филм, видео и дигитална уметност) Центар се бави и другим културним творевинама, какве
су примењене уметности, историја уметности и теорија форме, књижевност, критика, музика, електронска музика, стари уметнички занати,
издаваштво, изложбе, аукције, курсеви и креативне радионице итд. као и уметничко-забавни програми.
Програмска делатност и уметничке радионице Шуматовачке су инклузивне и имају за циљ да подстакну развој социјализације и мотивацију на
стваралаштво деце и особа са инвалидитетом.
У 2012. години Програм се одвијао кроз следеће програмске целине:
Уметничко-образовни програм (Цртање и сликање; Вајање и цртање; Мозаик. Иконопис, Луткарство, Сценографија, Дизајн костима,
Фотографија, Графика и гравирање, Калиграфија, Историја уметности и теорија форме; Вишемедијска уметност; Школа батика, Школа стрипа и
илустрације Ђорђе Лобачев, Радионица глуме, Школа јавног наступа Моје најбоље ЈА), који се одвија кроз теоријско-практичну наставу и подразумева
основно образовање из наведених ликовних дисциплина.

1.

Уметничке радионице: Шарени табани (3-7 год), Баушумова радионица (7-14 год), Харађуку, модна радионица за тинејџере и младе,
Шта све могу да направим од... ?, блок радионице креативне механике (за узраст од дванаест до осамнаест година), колектив Каркатаг;
Млади писци у акцији са Јасминком Петровић (за узраст од дванаест до осамнаест година), Позориште сенки, Чај-Чи (чајџиница, читаоница,
радионица), Шлиц стрип редакција (алтернативни и експериментални стрип); Д, Ди Џеј Раид.

2.

Стари уметнички занати: Рестаурација и конзервација антикварних предмета (атеље самосталне занатске радње Стари Занатлија, Деспота
Стефана 38, Београд); Уметност ткања (атеље ВИ београдске гимназије у приземљу, Милана Ракића 33, Београд); Уметност старог ручног
књиговезања, рестаурација књига и израда уметничких предмета (штампарија и књиговезница Ибц98, Бојанска 15, Београд).

3.

4.

Пројекти;

5.

Уметничко-докуметациона целина:
а.
б.

6.

Галеријско-изложбена целина:
а.
б.

7.

Колекција шуматовачке (Ворк ин Прогресс),
Виртуелни музеј;

Галерија степениште;
Врачарска башта;

Резиденцијални програм;
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8.

Прожимање уметности и Ширење културе кроз различите програме;

 Под 4.
Доба је глобализације интернета, компјутера, нових медија... Шуматовачка је отворена за све врсте вишемедијалне уметности и израза, истражује
нове уметничке трендове у сопственим продукцијама, ради на међународној размени уметника, организује семинаре и радионице, најразличитије
локалне акције, хепенинге... Од свог настанка Шуматовачка подржава различите врсте уметничких концепција, с тежњом да се развије потпуно
нова и другачија уметничка сцена Београда у интеродносу са европским и светским ликовним дешавањима, различитим уметничким
праксама и читањима.

 Под 5.
Повећање доступности културе је један од примарних циљева савремених културних политика, који треба да допринесе развоју публике и ширењу
тржишта културе. То значи да што већи број људи буде укључен у културне и уметничке активности. Отвореност и доступност културних садржаја
јавности и грађанима јесте једно од начела културног развоја дефинисаног Законом о култури („Сл. гласник РС―, бр. 72/09). Према резултатима
различитих истраживања показало се да у Србији веома мали број људи чини публику културних садржаја. Својим програмом и пројектима
Шуматовачка жели да се укључи у савремене токове, тако што ће дати допринос за, с једне стране остваривању општег интереса у култури, и с друге
стране, сопственој промоцији.
Намера Шуматовачке је да се као јединствена установа у Србији учини што видљивијом у јавности и да се представи не само београдској публици,
већ и у другим градовима Србије, чиме би допринела већој популарности ликовне културе и анимацији публике и тзв. не-публике у различитим
срединама.
Шуматовачка негује своју традицију, али не да би је чувала само за себе. Шуматовачка жели да изађе из чубурске баште у свакодневни живот свих
нас.

 Под 6.
Један од најважнијих критеријума којима се Шуматовачка води у раду је квалитет програма. Мислимо на садржајну вредност, унапређење
образовних и програмских садржаја и подизање квалитета наставе и програма, повећање видљивости Центра у Београду и градовима Србије као
јединствене установе у земљи, поштовање традиционалних вредности и садржаја, културне баштине и савремене културе Србије, њихову квалитетну
промоцију и презентацију на домаћој и међународној сцени, посебно што Центар ради од 1948. године, али и на иновативне садржаје и процесе и
употребу савремених технологија у процесима образовања и програмске делатности. Шуматовачка треба да промовише и учествује у културном
животу различитих средина и доприноси деметрополизацији културе, да се стара о професионализацији запослених у Центру, да прати потребе за
редефинисањем мисије Центра и да спроводи стратешко планирање. Шуматовачка треба и мора да учествује у промоцији српске ликовне уметности
код нас и у свету и да је дужна и одговорна да учини максимални допринос културном развитку земље. Оно на чему ћемо посебно инсистирати је
међуинституционална сарадња и размена, партнерства у Београду, Србији и у оквирима међународне културне сарадње кроз размену програма и
изложби. Покушаћемо да остваримо барем пар важнијих учлањења у медјународно признатим мрежама сродних делатности, јер смо ограничени
финасијским могућностима. Јачање сарадње између градова и општина Србије, кроз промовисање уметности, културне баштине, и повезивање
културног, образовног, туристичког и економског сектора је такође планирано подручје нашег интереса.
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 Под 7.
Извори финансијске подршке Шуматовачке су: пре свега, Град Београд, који је и оснивач ове установе, ГО Врачар (локална управа), међувладине
и невладине организације, републичка управа и други извори суфинансирања (спонзори, донатори, медјународни фондови, европски програми…).
 Под 8.
Препрека коју бисмо издвојили, а са којом смо се суочили...
Као и код многих других управа које у већини случајева нису успеле да се до краја професионализују, децентрализују, редефинишу своје приоритете и
унапреде квалитет својих знања и вештина, како би биле компатибилне са савременим продукцијским стандардима у уметности и култури, блиске
принципима савременог управљања, процесима европских интеграција и приоритетима културне политике у Србији, тако ни Центар за ликовно
образовање није, као активни учесник није до 2009. године, водио рачуна о убрзаним процесима европских интеграција, који институције културе
суочавају са садржајима као што су: промоција интеркултуралних вредности, презентација културног наслеђа и савремене уметничке продукције
земље, учешће у интензивној размени и сарадњи на међународном нивоу.
Не можемо да не поменемо утицај политичке нестабилности и принципа "партијског кључа" и сложене финансијске ситуације у земљи на
неостваривање дугорочнијих стратегија у култури, непостојање одговарајућих закона у области културе, непостојање одрживе културне политике на
пољу домаће и међународне сарадње, изостајање кадровске стабилности и одрживости, неангажовање на пољу модернизације система културе, као
и непостојање одговарајућих мера и стимулација на пољу подршке институцијама из средстава ван државног буџета.
Решење проблема
Пре свега желимо да нагласимо колико је важно да културна администрација буде отворенија за сарадњу на релацији јавни сектор-цивилно друштво
и да прихвати чињеницу да су утицаји који долазе још од 1990. године из цивилног сектора као што су: пројектна логика, фондрејсинг, међународна
сарадња, процеси евалуације (и само-евалуације), умрежавање ... до данас допринели бољитку читаве заједнице.
Поред тога, сматрамо да је културна администрација кључни актер у међународној сарадњи и европским интеграцијама Србије. Неопходно је
остварити суштинске институционалне транзиције у складу са европским стандардима и подићи институционалне капацитете, не само кроз програме
професионалног развоја и даљег образовања администрације у целокупном јавном сектору културе у Србији, већ и кроз практичну примену у
реализацији пројеката кроз процесе повезивања, умрежавања и интердисциплинарности.
Истичемо да је основна мисија институција културе бенефит свих грађана, а не не само свих посленица у области културе и образовања.
Јасно је да су данас буџетске институције свесне да је неопходно да се направе нови кораци и да се ураде корените промене. Још увек није прошао
напоран период друштвене и економске транзиције, а капацитети да се превазиђу проблеми су недовољни или су недовољно развијени. Веома је
важно да се у програму сваке институције нађе на значајном месту ставка: едукација и обука, како би се спровели процеси редефиниције мисије и
визије, прављења стратешких планова, дошколовавања постојећих кадрова, диверсификације програма, умрежавања, сарадње са међународним
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партнерима и сл.
Донедавни систем рада се показао као застарео, нефункционалан, са неадекватним људским капацитетима, без јасне стратегије даљег развоја, спор
у функционисању и са великим, неоправданим отпором ка увођењу промена, неспособан за проналажење додатних средстава код домаћих и
иностраних фондова.
Шуматовачка ће се руководити стандардима и искуствима из домаћих примера али и из Европске уније, како би постала способна да генерише и
усвоји другачије моделе организовања и рада у складу са новим развојним и предузетничким моделима културних институција.

 Под 9.
Циљна група Шуматовачке
Циљна корисничка група програма Центра за ликовно образовање је отворена за све узрасте и све образовне профиле. Ипак, највећи број корисника
су млади људи. У нашем друштву, поред ниских финансијских могућности, очигледно је ментално и духовно сиромаштво с једне, и угроженост
културе, с друге стране. Модерно, индустријско друштво је донекле потиснуло хуманистичку културу и суочило нас са дезоријентацијом, нарушеним
системом моралних вредности, једном осиромашеном, конзументском културом, кичем и снобизма. С друге стране, то је време снажног развоја
технике и технологија, експанзије комуникација, електронских медија и компјутера, културног динамизма, брзе смене културних модела и уметничких
праваца и нових шанси и могуности за културу и уметност. У последњих двадесетак година, из године у годину, бележи се снижавање нивоа
заинтересованости младих за културу и та појава је свакако у снажној корелацији са променама у друштвеном окружењу, материјалним сиромаштвом
и губитком моралних упоришта и устаљених вредности.
Управо је са позиције као што је Шуматовачка неопходно подржавати праве вредности, проналазити и дефинисати елементе у уметности и
образовању који су кључни за културно обликовање младих генерација. Младих генерација којима уметност треба учинити доступним, не само
"полазнику" наставе, већ сваком појединцу, допринети да култура и уметност делују на њега и да га учине оним што треба да буде: културна,
образована, самоактуализована, стваралачка личност.

 Под 10.
Стварање стратешких савеза на више различитих нивоа са партнерима из локалне, националне и међународне заједнице
Српска ликовна продукција и поред значајних међународних контаката, није у значајнијој форми претрпела утицај нових уметничких тенденција и
савремених теоријских пракси, осим на нивоу појединачних потеза и залагања појединих ентузијаста и уметника. Међутим укидање одмака између
теорије и праксе се уствари није ни десило.. У нашој земљи је очигледно да су и образовање и уметност у кризи. Садашње образовање из области
савремених форми ликовног/визуелног изражавања није довољно примењено у Србији па се, услед непостојања више или високе школске
институције таквог образовног профила, просто наметнула потреба да се установи једна посебно конципирана платформа, која би барем на кратак
период окупила, пре свега наше млађе ствараоце из области уметности, како би се стекла и проширила теоријско-естетичка знања и усмериле
њихове креативне могућности у наведеним областима. 21. век тражи од уметника да има интердисциплинарно теоријско и практично-креативно
знање, како би се постојеће знање /вишемедијала/ објединило, обогатило и превело на виши ниво.
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Без стварања стратешких савеза на више различитих нивоа са партнерима из локалне, националне и међународне заједнице /уз познавање
различитих културних и образовних контекста у једној земљи, различитог степена развоја делатности на овом пољу/, немогуће је остварити
значајнији успех и неће доћи до надоградње и преусмеравања већ постојећег и изостаће контекстуална перспектива. То би значило и да је едукатвни
сегмент увелико изостао. Неопходно је активно ангажовање свих укључених страна, као што постоји хитна интервенција за разноврсношћу као
одговор на потребе данашње културе. Уметност и образовање су у сталној интеракцији. Рецимо, ако наведемо пример Октобарског салона, БИТЕФА
и сл., његова едукативна улога се зауставља на информацији. Потребно је знати шта урадити са тим знањем, оно треба да буде кореалција
различитих сегмената на нивоу друштвене, културне и уметничке целовитости. Уметник постаје едукатор, ученик постаје уметник односно едукатор.
Желели бисмо да допринесемо обогаћењу осећаја културног идентитета. У промоцији споне између сегмента културе и образовања на регионалном
нивоу, као и кроз дугорочну сарадњу са земљама Европе, промовисала би се акутна потреба интензивирања културног живота, указало би се на
неопходност
трансформације уметничких институција, подизања свесности, укључивање различитих циљних група као и на значај сталног
унапређења и обогаћења образовања, а посебно на изналажење нових путева комуникације са сегментираном, мултикултуралном и све бројнијом
младјом публиком. Шуматовачка ставља акценат на неопходност значајних реформи образовног система, као и на неопходност конкуренције
квалитета.
Данас, српска уметничка сцена пролази кроз узбудљиве социјалне промене, стварајући потпуно нову слику. Врло значајан аспект тих процеса
односи се на реформе и транзицију у нашим институцијама културе. Шуматовачка је међу оним уметничким организацијама и институцијама која је,
свесна оправдане потребе за ревидирањем досадашњег рада и стратегија, реаговала како би створила реалан и одржив простор у коме ће се
развијати већи и суштински интерес за уметничко - образовне програме и садржаје далекосежнијег карактера који комуницирају како са актерима,
публиком, критиком, тако и међусобно.

 Под 11.
У Шуматовачкој раде три запослене на неодређено време, које владају бројним дисциплинама, вештинама и функцијама; већ четврту годину
успешно и уз оправдано обострано поверење сарађујемо са, Агенцијом за рачуноводство, менаџмент и консалтинг Арион. Адвокатском
канцеларијом Предраг Васовић и маркетиншко и комуникационом агенцијом Strawberry Ideas & Solutions. Поред тога као хонорарне
сараднике/це, чије ауторске и друге хонораре финансирамо из сопствених прихода, наводим:

У оквиру Уметничко-образовног програма (12 сарадника/ца х 12 месеци):

1. мр Коча Огњановић, магистар сликарства;

У оквиру Старих уметничких заната (2 сарадника х 12 месеци): :

1. Милан Ковачевић, рестауратор;
2. Ратомир Гргаревић, графичар.
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2. Милорад Мића Стајчић, дипломирани вајар;
3. мр Александар Пантић, магистар мозаика и иконографије и професор
ликовне културе;

4. Јелена Стојановић, дипломирани сценограф;
5. Сандра Јевтовић Бугарин, дипломирана костимографкиња;
6. мр Љерка Хрибар, дипомирана сценографкиња и магистарка уметности из
области сценског дизајна;

7. Иван Петровић, дипломирани фотограф, визуелни уметник;
8. мр Јелена Дамњановић, магистарка уметности, дипломирана графичарка,
9. мр Милан Тепавац-Тарин, магистар вишемедијске уметности, академски
сликар;

10. Владимир Весовић, дипломирани ликовни графичар (стрип-уметник,
илустратор, аниматор);

11. Данијела Врањеш, дипломирана глумица;
12. Вељко Јовановић, ТВ новинар, медијски саветник и ПР.
У оквиру Уметничких радионица(6 сарадника/ца х 12 месеци): :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Марија Васиљев, сликарка;
Јасминка Петровић, дечија списатељица;
Адријана Игњатовић, апсолвенткиња педагогије;
Шлиц стрип редакција (алтернативни и експериментални стрип);
Колектив Каркатаг (кинетичка скулптура);

Сарадници/е на пројектима (9 сарадника/ца х 12 месеци):
Пројект менаџерка: Маја Марковић, менаџерка културне политике и
менаџмента.
Уредница: Милена Васић (web site и facebook профил);
Преводилац (енглески): Јелена Стојановић;
Wеб дизајнери: Јелена Антић и Марко Шутија (web site и facebook профил)
Фотографкиња: Ивана Алексић.
Остали сарадници/е: Јелена Гаврилов, апсолвенткиња историје уметности,
Милан Аднађ, историчар уметности.
Протокол: Маријана Новковић, дипл. економисткиња.
Систем администратор:Богдан Стојаковић, IT менаџер.
Техничка подршка (5 сарадника по потреби): Небојша Поспишил, Горан
Станковић, Милан Деспотовић, Тома Николоски и Горан Папић.
Модели: (20-так модела за потребе програма: Цртање и сликање: 832
сата, или 208 дана по 4 сата и Вајање и цртање: 494 сати или 165 дана по
3 сата )
Обезбеђење и одржавање хигијене: Беозаштита – Безбедност и здравље на
раду.
и двадесетак (20-так) практиканата који обављају радну праксу у
сарадњи са Центром за развој каријере и саветовање студената као и
градом Београдом и Универзитетом града Београда у оквиру БГ праксе*.

Ди Џеј Раид/DJ Raid.

 Под 12.
*Програм универзитетске радне праксе је отворен за све заинтересоване студенте завршних година већег броја високошколских установа као што
су: уметнички факултети, Филозофски факултет, Факултет за културу и медије, Факултет организационих наука, Филолошки факултет, Економски
факултет, Правни факултет, Шумарски факултет, факултети информационих технологија и рачунарства, Факултет за екологију и заштиту животне
средине, Факултет за европски бизнис и маркетинг, Факултет за менаџмент, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Шумарски факултет,
Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија у Београду и сл.
Везан је за сарадњу у оквиру културно-образовне програмске делатности, логистичку подршку планираним дешавањима, организационо-продукцијске
послове, промоцију циљева и услуга Центра, сарадњу на пословима маркетинга и ПР-а, сарадњу у раду на wеб сајту, комуникацију са сродним
институцијама, образовним установама, организацијама и удружењима, праћење реализације програма (мониторинг) итд.
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 Под 13.
Ценовник: У складу са проширеним програмским и другим активностима, али и нашом политиком да што већем броју корисника приближимо услуге
Центра, одлучили смо да наш ценовник услуга буде приступачан Београђанима, а неке од услуга и не наплаћујемо, Напомењемо да Центар из
сопствених прихода кога чине школарине поред месечних зарада за хонорарне сраднике/це који воде наставу , набавља опрему, прибор и
материјале неопходне за наставу,
ШУМАТОВАЧКИНЕ ПРОГРАМЕ У 2012. ГОДИНИ КОРИСТИЛО ЈЕ/ПОСЕТИЛО ОКО 18.500 КОРИСНИКА, УЧЕСНИКА И ПОСЕТИЛАЦА.
У Београду, март 2013.
Весна Богуновић, Директорка
Магистарка теорије уметности и медија

Датум подношења извештаја
________

Директорка
Весна Богуновић
______
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