Број:
Датум:12.02.2014.год.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ
ЗА 2014. годину

ПРИХОДИ:

-

-

буџет Покрајине ------------------------------------------------ 28.537.805,34
буџет Републике -----------------------------------------------794.860,00
буџет града Новог Сада --------------------------------------450.000,00
донација Младене Зељковић за награђени рад -----------20.000,00
приходи од продаје добара и услуга -----------------------603.660,10
мешовити и неодређени приходи (повраћај позајмице
за исплату породиље, уступљена накнада Петра Улића
члана Управног одбора-----------------------------------------91.547,79
суфицит 2013. године -----------------------------------------65.379,96
укупно: 30.563.253,19

РАСХОДИ:

ПРОГРАМ
1. СТАЛНА МУЗЕЈСКА ПОСТАВКА И ПОВРЕМЕНЕ ИЗЛОЖБЕ
-

Изложба: Ноћ музеја, Велика Иза Влаха Буковца------------------------- 303.048,00
Изложба: Сведоци времена П. Бељанског: Олга Богдановић----------- 384.320,00
Изложба: Нове аквизиције СЗПБ 2003-2013-------------------------------- 243.356,60
Изложба: Даница Јовановић (1886-1914) у Дому војске у Београду-- 371.724,64
Изложба: Дела стара један век ----------------------------------------------- 74.888,00
Изложба: Карикатура у делима Југословенских уметника-------------- 294.458,00
Изложба: Колекција П. Бељанског у Загребу (припрема)---------------- 473.403,54
Изложба: Додирни и осети----------------------------------------------------- 634.000,00
Изложба Ликовне радионице/2014 ------------------------------------------ 379.702,00
Изложба студената Академије уметности – Мој музеј------------------- 129.738,09
Изложба: Цртежом на слику---------------------------------------------------- 64.200,00
укупно:
3.352.838,87

2.

КОНЗЕРВАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ МУЗЕЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Конзервација и рестаурација слика, рамова, дела на папиру,тканине
нови рамови ----------------------------------------------------------------------

-

3.

944.993,00

МАРКЕТИНГ И КОНТАКТИ СА ЈАВНОШЋУ

-

Флајери, плакати, дизајн, промотивни материјал,
одржавање сајта, ------------------------------------------------------------------ 405.004,61

-

Међумузејска сарадња у земљи – службена путовања, транспорт
изложбе: Надежда Петровић с обе стране објектива ----------------------- 412.979,00
Међумузејска сарадња у иностранству – Загреб, Будимпешта----------- 229.987,63

-

4.

Награда Спомен-збирке(новчани износ), промотивни материјал,
позивнице, плакат, церемонија уручења награде---------------------------- 314.513,04

-

5.

ЛИКОВНЕ КРИТИКЕ ДРАГАНА АЛЕКСИЋА

Припрема за штампу издања у сарадњи са Фондацијом „Вујичић колекција“
превод текста за каталог, лектура, рецензија -------------------------------- 229.312,00

-

6.

ЗБИРКА ОДЛИКОВАЊА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ

Каталог, позивнице, плакат, превод, лектура, рецензија------------------- 206.470,00

-

7.

ИСТРАЖИВАЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ, ИНВЕНТАРИСАЊЕ И СТРУЧНА
ОБРАДА МУЗЕЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Истраживање, фотографисање, анализа фонда, картице------------------ 258.426,00

8.

РАД БИБЛИОТЕКЕ

ИСБН, ЦИП , бар кодови за штампана издања у 2014.год.---------------- 19.500,00

-

9.

-

НАГРАДА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ

ЛЕТО У ВРТУ ГАЛЕРИЈА

Хонорари учесника----------------------------------------------------------------- 90.000,00

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:----------------------------- 6.464.024,15

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА

-

Изложба: Ноћ музеја, Велика Иза Влаха Буковца
/ флајер, плакати, позивнице,пром. материјал, форекс, катер фолија--------------- 183.048,00

-

Изложба: Сведоци времена П. Бељанског: Олга Богдановић/
каталог, позивнице, плакати, промотивни материјал , форекс, катер, застава---- 228.520,00

-

Изложба: Нове аквизиције СЗПБ 2003-2013 / каталог, позивнице, плакати,
промотивни материјал, форекс, катер фолија ------------------------------------------ 135.039,60

-

Изложба: Даница Јовановић (1886-1914) / флајер, промотивни материјал-- 186.728,72

-

Изложба: Дела стара један век. / флајер, плакати, форекс, катер фолија----

39.888,00

Награда Спомен-збирке Павла Бељанског / позивнице и плакати,
промотивни материјал , катер фолија, застава----------------------------------------------- 103.013,04
-

Изложба: Карикатура у делима Југословенских уметника /флајер,
позивнице, плакати, форекс, катер,застава, промотивни материјал--------------- 107.010,00

-

Изложба: Колекција Павла Бељанског у Загребу/ флајери,
промотивни материјал ------------------------------------------------------------------------ 249.003,54

-

-

-

Ликовна радионица 2014, Видосава Ковачевић: сликарка особеног потеза
/ флајер, позивнице,плакати, промотивни материјал---------------------------------

93.702,00

Изложба студената Академије уметности – Мој музеј/ флајер, позивнице,
плакати, промотивни материјал, катер ---------------------------------------------------

44.596,00

Изложба: Цртежом на слику /позивнице,
плакати, промотивни материјал, форекс, катер фолија -----------------------------

34.200,00

-

Изложба: Додирни и осети/ каталог, билтен, тактилни каталог,
позивнице, плакати, промотивни материјал------------------------------------- 344.000,00

-

Збирка одликовања Павла Бељанског/ каталог, позивнице, плакати----------- 111.470,00
-

Маркетинг / флајери, плакати, промотивни материјал, честитке, улазнице,
рекламна кампања „Дела трајне вредности“------------------------------------- 284.085,47

-

Стручна обрада музејског материјала / картице -------------------------------- 21.000,00

Укупно:

2.165.304,37

10.

-

OДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА,НАБАВКА ОПРЕМЕ, СТАЛНИ ТРОШКОВИ И УСЛУГЕ

платни промет --------------------------------------------------------------------- 66.937,85
електрична енергија -------------------------------------------------------------- 949.920,60
грејање ------------------------------------------------------------------------------ 1.349.881,81
комуналне услуге ---------------------------------------------------------------- 284.019,85
услуге комуникација (телефон, интернет,пошта)-------------------------- 244.387,52
осигурање имовине и лица, --------------------------------------------------- 1.493.288,95
остали трошкови (тв претплата )------------------------------------------------ 3.500,00
компјутерске услуге --------------------------------------------------------------- 235.000,00
услуге образовања и усавршавања запослених ----------------------------- 39.896,00
услуге информисања (огласи) --------------------------------------------------- 9.800,00
стручне услуге ( управни и надзорни одбор, безбед. на раду)------------ 366.212,35
угоститељске услуге --------------------------------------------------------------- 3.600,00
остале опште услуге (фотокопирање, спремање )---------------------------- 69.667,90
медицинске услуге ----------------------------------------------------------------- 8.000,00
текуће поправке и одржавање зграде -----------------------------------------1.260.809,82
текуће поправке и одржавање опреме ----------------------------------------- 317.260,75
административни материјал ----------------------------------------------------- 141.056,00
материјал за образовање и усавршавање --------------------------------------- 84.674,00
материјал за хигијену --------------------------------------------------------------- 64.977,57
материјал за угоститељство (храна, пиће, кафа)------------------------------- 85.235,78
ситан инвентар (алат за домара) -------------------------------------------------- 19.982,34
казне за кашњење ------------------------------------------------------------------- 5.356,12
повраћај у буџет Републике 10% од плата------------------------------------- 144.361,24
обавезне таксе ----------------------------------------------------------------------- 4.722,00
админист. опрема (столице, павиљон, ТВ, фото апарат, рачунари)----- 842.404,80
опрема за културу ( апарати за слепе и слабовиде)------------------------- 400.000,00
компјутерски софтвери------------------------------------------------------------ 385.000,00
набавка књига за библиотеку---------------------------------------------------- 64.422,50
___________________________________________________________________________
укупно: 8.944.375,75

11. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

-

плате и додаци (бруто) --------------------------------------------------------- 11.464.062,96
доприноси на терет послодавца ---------------------------------------------- 2.052.066,45
исплате за време одсуствовања са посла (боловање, породиљско) --218.204,00
поклони за децу запослених --------------------------------------------------97.489,00
превоз радника -------------------------------------------------------------------- 555.054,19
помоћ у медицинском лечењу запосл. или чл. породице------------------ 60.100,00
отпремнине и помоћи------------------------------------------------------------- 381.700,90
укупно: 14.828.677,50

УКУПНИ РАСХОДИ:

------------------------------------------------------------------- 30.237.077,40

ПРИХОДИ: 30.563.253,19
РАСХОДИ: 30.237.077,40
СУФИЦИТ:
326.175,79

Суфицит у износу од 326.175,79 динара представља неутрошена сопствена средства.

Бојка Матевски
шеф рачуноводства

Др Јасна Јованов
управница

