ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА "АТЕЉЕ 61", ПЕТРОВАРАДИН
ЗА 2017. ГОДИНУ

децембар 2016.
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Програм рада Установе за израду таписерија "Атеље 61" Петроварадин за
2017. годину доноси се на основу чл. 15. Одлуке о установама културе чији је
оснивач Град Нови Сад (Службени лист Града Новог Сада бр. 11/10, 39/10,
50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16) и чл. 26 Статута Установе за израду
таписерија "Атеље 61" Петроварадин.
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I – ПОДАЦИ О УСТАНОВИ
Назив: Установа за израду таписерија “АТЕЉЕ 61”, Петроварадин
Седиште: Петроварадин, Тврђава бр. 9
тел/факс: 021/64 31 519
atelj61@mts.rs
www.atelje61.org.rs

делатност:
1392 – Производња готових текстилних производа, осим одеће
9102 – Делатност музеја, галерија и збирки
8552 – Уметничко образовање
5814 – Издавање часописа и периодичних издања
5811 – Издавање књига
4778 – Остала трговина на мало новим производима у специјализ.
продавницама
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II – ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ
II – 1. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
 Потребна средства: 9.233.611,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
Зараде за 13 (тринаест) запослених на неодређено време планиране су на основу
коефицијената прописаних Уредбом за запослене у култури и Правилника о организацији
и систематизацији послова у Установи за израду таписерија ''Атеље 61'', као и прописане
бруто основице за обрачун и исплату зарада запослених у култури за 2016. годину.

II – 2. НАКНАДЕ У НАТУРИ
 Потребна средства: средства: 725.500,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
У „Атељеу 61“ запослено је 13 (тринаест) радника од којих 11 радника прима маркице за
превоз на посао и са посла, које им се рефундирају у висини реалне цене маркице, а 2
радника примају износ предвиђен за превоз у готовини.
Средства ће бити утрошена и за новогодишње пакетиће за шесторо деце запослених,
старости до 15 година.

II – 3. СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
 Потребна средства: 859.641,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
Средства су планирана за јубиларну награду за 4 запослена и то: за 20 година двоје
запослених, 30 и 35 година стажа по један запослени, породиљско боловање, боловање
преко 30 дана и помоћ у случају смрти.
У 2017. години нико од запослених не испуњава услове за пензију.
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II – 4. СТАЛНИ ТРОШКОВИ
 Потребна средства: 1.175.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
Стални трошкови за 2017. годину планирани су на основу реалних трошкова за 2016.
годину.
II – 5. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ
 Потребна средства: 30.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
Средства су намењена за текуће поправке електроинсталација, водовода и канализације
и остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда и објеката.
1. Уколико у току 2017. године почне процес на санацији горњег платоа Бастиона
Леополда I, неопходно је синхронизовати ове радове са реновирањем ентеријера
галерије таписерија “Бошко Петровић” у саставу “Атељеа 61”, која се налази испод
платоа бастиона.
2. Обзиром да се Архив Града Новог Сада преселио у новоизграђени објекат, надамо
се да ће просторије у Дугој касарни, у којима је био смештен Архив, добити на
коришћење “Атеље 61”.
ЗА САДА НИЈЕ МОГУЋЕ ИСКАЗАТИ ПРЕЦИЗАН ИЗНОС СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА ОВЕ
РАДОВЕ.
ОПРЕМА
 Потребна средства: 296.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
Средства су намењена за поправку и редовно одржавање опреме, ватрогасног и
противпожарног система, противпровалног система, рачунарске и електронске опреме...
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III – ПРОГРАМИ
III-1. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ – ИЗРАДА ТАПИСЕРИЈА ПО КАРТОНИМА УМЕТНИКА
Укупна средства у износу од 2.146.200,00 динара састоје се од:

ИЗРАДА ТАПИСЕРИЈА ПО КАРТОНИМА УМЕТНИКА
 Потребна средства: 1.705.200,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
 Циљ програма: богаћење Збирке таписерија; очување и популарисање таписеријског
медија; сарадња са уметницима са могућностима истраживања нових приступа и
техника извођења; пласман таписерија на уметничком тржишту у земљи и ван ње; ...
 Време реализације програма: јануар - децембар 2017. године.
 Опис програма: "Атеље 61" планира извођење таписерија по изабраним скицама,
пројектима и картонима уметника, уз сарадњу са уметницима: таписерије награђених
аутора; таписерије са међународне колоније таписериста; таписерије са међународног
конкурса за идејно решење таписерије; таписерије заостале из претходног периода.

НАКНАДА ЛИЦУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ НА РАДУ
 Потребна средства: 84.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
На основу Закона о безбедности и здрављу на раду, ангажовано је лице задужено за
спровођење закона и других прописа из области безбедности и здравља на раду.

НАКНАДА ЗА АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА – ПРАВНИКА
 Потребна средства: 285.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
Правилником о организацији и систематизацији радних места у "Атељеу 61" није
предвиђено радно место правника, па је ангажовано стручно лице овог профила.
НАКНАДА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
 Потребна средства: 72.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
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На основу Закона о заштити од пожара (Сл. Галсник РС, бр. 111/09) потребно је у складу
са чл. 53. и чл. 56 закона ангажовати друго правно лице које се бави наведеним
пословима, а које ће такође радити проверу знања и обуке запослених у установи.
Средства за редовну делатност обухватају и финансирање услуга рачуновође,
услуга за израду софтвера и одржавање рачунара, осталих стручних услуга,
котизације за семинаре, програме стручног усавршавања запослених,
репрезентације, услуга културе, набавке канцеларијског материјала, материјала за
културу, материјала за хигијену итд.

III-2. ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – ЗБИРКА ТАПИСЕРИЈА „АТЕЉЕА 61“
 Потребна средства: 47.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
 Циљ програма: заштита културних добара; прибављање нових уметничких дела;
очување и даљи развој таписеријског медија; истраживачки рад базиран на
уметничким делима и на сакупљаној документацији; ...
 Време реализације програма: јануар - децембар 2017. године.
 Опис програма: Заштитa културнe баштине, одн. брига о eкспонатима из Збирке
таписерија „Атељеа 61“ подразумева следеће активности:
ЗБИРКA – прибављање, чување, складиштење, презервација и конзервација
таписерија, скица, макета, пројеката и картона за таписерију, као и узорака материјала
од којих су оне начињене.
ДОКУМЕНТАЦИЈА – Правилником о условима и начину пријема, чувања и коришћења
уметничких дела у збирци таписерија Установе за израду таписерија „Атеље 61“,
прописан је начин вођења документације о експонатима у збирци, на основу које се
планира и развија истраживачки рад.
ПРОМОВИСАЊЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈА – подразумева излагање, публиковање и
презентовање установе и музејског материјала на изложбама, као и у електронским
формама, што подразумева континуирано ажурирање платформе са свим
релевантним садржајима и активно присуство „Атељеа 61“ на друштвеним мрежама.
БИБЛИОТЕКА - попуњавање библиотечког фонда кључним публикацијама и стручним
часописима из области ткања, уметности таписерије и уметности текстила уопште.
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III-3. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КОНКУРС – ОТКУПНА НАГРАДА ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
ТАПИСЕРИЈЕ
 Потребна средства: 455.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
 Циљ програма: Остваривање контаката и развој међународне сарадње са уметницима;
праћење нових тенденција у оквиру уметности класичне таписерије; богаћење Збирке
таписерија “Атељеа 61”; сазнања о новим техникама и технологијама, које уметници
примењују у идејно-креативном процесу...
 Време реализације програма: март – октобар 2017. године
 Након објаве конкурса и слања позива уметницима, уметничким удружењима и
институцијама у Србији и у свету, пристигле предлоге разматраће чланови стручног
жирија и доделити 2 откупне награде за идејно решење таписерије, које ће се
извести у радионици “Атељеа 61” и остати у Збирци таписерија ове установе.

III-4. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ – МОНОГРАФИЈА “АТЕЉЕА 61” - 3. фаза
 Потребна средства: 206.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
 Циљ програма: публиковање резултата истраживачког рада; промовисање и
популаризација таписерисјког фонда „Атељеа 61“ и уметности таписерије уопште;
остваривање комуникације са стручном уметничком јавношћу; едукација деце и
одраслих...
 Време реализације: јануар – децембар 2017. године
 Опис програма: у току 2017. године наставиће се рад на припреми за издавање
монографске студије „Атељеа 61“ у правцу ангажовања стручних лица – аутора
текстова и рецензија.

III-5. 6. ТРИЈЕНАЛЕ ТАПИСЕРИЈЕ – МЕЂУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА
 Потребна средства: 863.000,00 динара

 Буџет Града Новог Сада (01); приходи од осталих нивоа власти (07)
 Циљ програма: шира популаризација таписеријског медија; праћење дешавања на глобалној
сцени уметности таписерије; стварање контаката са иностраним уметницима таписеристима,
критичарима, историчарима и теоретичарима уметности; промовисање уметничких
делатности “Атељеа 61”; богаћење културне понуде Града Новог Сада...
 Време реализације програма: септембар - октобар 2017. године
 Опис програма: 6. тријенале таписерије биће реализован као 2. интернационални тријенале,
одн. као јединствена манифестација ове врсте у нашој земљи. На тријеналној изложби ће
своје радове (настале у претходне 3 године) представити уметници из света. Овим програмом
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ће се потврдити континуитет вишевековног опстанка и развоја таписерије кроз квалитетна
уметничка дела, захваљујући неговању традиционалног приступа једнако као и охрабривању
експеримента у овом медију. Изложба ће бити отворена у Галерији Матице српске.
У припремној фази реализације овог програма дефинисане су пропозиције и послати позиви
уметницима и уметничким удружењима.

III-6. ИЗЛОЖБА “СЕДАМ УМЕТНИКА” ПАРАЛЕЛЕ СЛИКАРСТВСТВА И ТАПИСЕРИЈЕ
У ПОКЛОН ЗБИРЦИ “РАЈКО МАМУЗИЋ”, НОВИ САД
 Потребна средства: 60.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
 Циљ програма: Представљање дела из Збирке таписерија „Атељеа 61“ стваране у
оквирима уметности послератног периода; дефинисање корелација између
различитих уметничких дисциплина; остваривање међуинституционалне сарадње са
другим усртановама културе; шира популаризација таписерије ...
 Време реализације програма: термин још увек није утврђен
 Опис програма: Изложба је међуинституционална сарадња између “Атељеа 61” и
Поклон збирке Рајка Мамузића. Поставку чине дела седам познатих југословенских
уметника новосадског и београдског круга, чија дела се чувају у збиркама обе
институције. Изложба ће бити продукт заједничког истраживачког рада и покушај ове
две установе да проблематизују принципе сличности и разлика између слика и
таписерија изведених по картонима ових уметника у „Атељеу 61“. У пратећем делу
програма планирана су предавања и вођења кроз изложбу.

III-7. ПРОЈЕКАТ И ИЗЛОЖБА “ВИРТУЕЛНО ТКАЊЕ”
 Потребна средства: 88.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
 Циљ програма: истраживање могућности примене модерних технологија на
традиционалне вредности таписерије; развој интердисциплинарних техника у идејнокреативном процесу стварања таписеријског дела; међуинституционална сарадња са
високошколским установама уметничке струке...
 Време реализације програма: 2017. године.
 Опис програма: активности су осмишљене у сарадњи са професорима и студентима
Академије ликовних уметности у Новом Саду (предмет Интермедијална
истраживања), а односе се на стварање нематеријалног таписеријског уметничког
дела искључиво уз помоћ електронских медија. Процес виртуелног ткања и
представљање готовог дела одвијаће се пред публиком на самој изложби.
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III-8. ИЗЛОЖБА РАДОВА ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ ТКАЊА “АТЕЉЕА 61”
 Потребна средства: 40.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
 Циљ програма: обележавање 20-годишњице рада Школе ткања; очување и
популарисање ткања као старог заната кроз едукацију одраслих; охрабривање
аматерско-хобистичких активности; стимулација развоја креативности кроз излагачки
аспект...
 Време реализације програма: септембар 2017. године.
 Опис програма: велики број полазника Школе ткања „Атељеа 61“ се и након завршетка
курса активно бави овим старим занатом, што је иницирало идеју да се њихови радови
прикажу на изложби. Тема ове изложбе биће одређена у договору са полазницима, а
након почетка јесењег курса 2016.

III-9. ШКОЛА ТКАЊА “АТЕЉЕА 61”
 Потребна средства: 51.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
 Циљ програма: очување и популарисање ткања као старог заната кроз едукацију
одраслих; упознавање са етнолошком проблематиком кроз савремене облике ткања;
оживљавање текстилних традиција и њихово укључивање у развој креативности.
 Време реализације програма: јануар – децембар 2017. године.
 Опис програма: Школа ткања одвијаће се као обука на рамовима за ткање,
хоризонталним и вертикалним разбојима, у просторијама “Атељеа 61”, у циклусима
од по четири месеца, одн. до 60 часова. Ради успешнијег популарисања ткања као
старог заната, “Атеље 61” ће држати обуку групама од по 7 до 10 полазника.
Досадашњи успешан рад значајан је допринос популарисању ткања као старог заната
и развијању креативности преко уметничких заната.

НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
 Потребна средства: 320.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
На основу чл. 14 Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Сл. лист
Града Новог Сада", бр. 11/2010 и 39/2010) накнада за рад припада председнику и
члановима управног одбора "Атељеа 61". Такође, на основу чл. 19 Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2010 и
39/2010) накнада припада за рад председнику и члановима надзорног одбора "Атељеа
61".
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IV – ИНВЕСТИЦИЈЕ
IV-1. НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ
 Потребна средства: 63.000,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)
Набавка новог рачунара за потребе обављања послова организ. матер. финанс. и општих
послова , због повећане потребе инсталирања и уградње нових програма и праћења
савремене технологије.

V – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ И ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ
И ТРАНСФЕРИ
 Потребна средства: 545.789,00 динара
 Буџет Града Новог Сада (01)

VI – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
 Укупна средства: 531.412,00 динара
"Атеље 61" планира да у току 2017. године оствари сопствене приходе од реализације
услуга ткања и рестаурације таписерија и изнајмљивања таписерија из Збирке "Атељеа
61". Остварени приходи утрошиће се за повећање зарада запослених, исплату маркица и
готовине за превоз за август месец, за различите стручне услуге, услуге за културу,
банкарске провизије, путне трошкове запослених за посете значајним изложбама и
културним догађајима.
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ПЛАН ПРИХОДА “АТЕЉЕА 61”

Извор финансирања

Износ

01 – приходи из буџета

17.204.741,00

01 – приходи из буџета ДОДАТНА СРЕДСТВА

0,00

07 – средства из буџета

0,00

04 – сопствени приходи

531.412,00

07 – средства од осталих нивоа власти

0,00

УКУПНО:

17.736.153,00

ПЛАН РАСХОДА “АТЕЉЕА 61”

Извор
Економ.
финансирања
класиф.
01

Извор
финансирања
07 из буџета

Извор
финансирања
04

Извор
финансирања
07
остали нивои
власти

Укупно

411

7.831.731,00

200.000,00

8.031.731,00

412

1.401.880,00

35.800,00

1.437.680,00

413

665.000,00

35.000,00

700.000,00

414

2.000,00

1.000,00

3.000,00

415

60.500,00

10.000,00

70.500,00

416

857.641,00

421

1.180.000,00

9.000,00

1.189.000,00

422

83.200,00

80.000,00

163.200,00

423

2.719.000,00

95.000,00

2.814.000,00

424

947.000,00

65.612,00

1.012.612,00

425

326.000,00

326.000,00

426

522.000,00

522.000,00

465

540.609,00

540.609,00

482

5.090,00

5.090,00

483

90,00

90,00

512

63.000,00

63.000,00

Укупно 17.204.741,00

857.641,00

531.412,00

17.736.153,00
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ЕКОН.
КЛАС.

4216
4221
4222
4223
4229
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239
4242
4243
4249
4261
4263
4266
4268
4269

ОПИС
ЗАК.ИМ.И ОПР.
ТРОШК. СЛУЖ.
ПУТ
ТРОШ. СЛУЖ.
ИНО.
ТР. ПУТ. У
ОКВ.РАД.
ОСТАЛИ ТРОШ. ТР
АДМИН. УСЛУГЕ
КОМПЈ. УСЛУГЕ
УСЛУГЕ ОБРАЗ.
УСЛУГЕ ИНФ.
СТРУЧ. УСЛУГЕ
УСЛУГЕ ЗА
ДОМАЋ.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА
ОСТ. ОПШ.
УСЛУГЕ
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
МЕДИЦИНС. УСЛ.
ОСТ. СПЕЦИЈ.
УСЛ
АДМ. МАТ.
МАТ. ЗА ОБРАЗ.
МАТ. ЗА ОБР. КУЛ.
МАТ. ЗА ДОМ.
МАТ. ЗА ПОСЕБ.

УКУПНО

РЕДОВНА
ДЕЛАТНОСТ

0.00

ЗАШТИТА
КУЛТУРНЕ
БАШТИНЕ
– ЗБИРКА

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
ЗА
ТАПИСЕРИЈУ

ИЗДАВ.
ДЕЛ:
МОНОГРАФ:
3. ФАЗА

0.00

0.00

0.00

35,200.00

6.
ТРИЈЕНАЛЕ

ИЗЛОЖБА
У
ГАЛЕРИЈИ
“РАЈКО
МАМУЗИЋ”

ПРОЈЕКАТ И
ИЗЛОЖБА
“ВИРТУАЛНО
ТКАЊЕ”

ИЗЛОЖБА
РАДОВА
ПОЛАЗНИКА
ШКОЛЕ
ТКАЊА

5,000.00

0.00

0.00

0.00

ШКОЛА
ТКАЊА

УКУПНО

5,000.00

0.00

41,200.00

6,000.00

0.00
30,000.00

2,000.00

364,000.00
53,000.00
45,000.00
50,000.00
909,000.00

5,000.00

50,000.00

200,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

15,000.00

207,000.00
139,000.00

20,000.00

2,000.00

15,000.00
65,000.00

2,000.00

2,000.00

42,000.00
0.00
394,000.00
53,000.00
45,000.00
317,000.00
1,370,000.00

25,000.00
7,000.00

0.00
76,000.00

15,000.00

55,000.00

50,000.00

20,000.00
30,000.00

12,000.00

400,000.00

425,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

872,000.00
30,000.00

15,000.00
25,000.00

7,000.00

5,000.00
15,000.00

10,000.00
26,000.00

2,146,200.00 47,000.00

115,000.00
105,000.00

20,000.00
120,000.00
154,000.00
70,000.00
75,000.00
40,000.00

6,000.00

455,000.00 206,000.00 863,000.00 60,000.00

88,000.00

45,000.00
120,000.00
166,000.00
95,000.00
75,000.00
66,000.00

40,000.00 51,000.00 3,956,200.00
3,956,200.00
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Петроварадин, 22.12.2016.
Бр: 156/16
Председник Управног одбора
Тамара Јолџић
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