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Борски округ 

 
Борски округ, смештен у источној Србији на површини од 3.506 км

2
, обухвата четири општине: Бор 

као центар округа, Неготин, Мајданпек и Кладово. 
Бор је основан 1945. године, а као насеље постоји од почетка 19. века. 

Општину Бор поред градског насеља чини још 12 села. Рудник бакра, који је 
током југословенске државе подстакао планско насељавање овог подручја 
стручном радном снагом, један је од највећих налазишта бакра у Европи. 
Становништво општине од 55.817 становника чини 27 нација, а према попису из 
2002. године најбројнији су Срби (72%), па Власи (18%). 

Кладово лежи на десној обали Дунава, а познато је још из времена 
Римске империје као утврђени град. У Кладову се 
тако данас налазе остаци значајних споменика: 
Трајановог моста из периода Римског царства и 
тврђаве Фетислам из периода Отоманског царства. У 

римско доба познат као Занес, потом од стане старих Словена назван Нови 
Град, па од стране Османлија Фетислам, овај град данас носи име Кладово које 
је први пут забележено 1596. године у аустријским војним књигама. Мотор 
економије Кладова последњих деценија чини хидроенергетски систем са 
једном од највећих европских хидроелектрана Ђердап. Кладово је због своје 
историје место туристичких атракција. Према попису из 2002. године етнички 
састав 23.613 становника највећим делом чине Срби (89,5%), затим Црногорци и Власи са уделом у 
становништву Кладова од по 2,4%. 

Мајданпек је типично рударско место, богато налазиште бакра, те 
отуда и назив настао од речи медани (старог српског назива за бакар), односно 

турске речи за рудник majdan (madän) и имена реке на којој се налази – Пек, а 

реч Пек потиче од старогрчког назива за овчије руно (којим су, верује се, стари 
Грци испирали злато у златоносној реци Пек). Дакле, име Мајданпека 
мешавина је старогрчких, старословенских и арапско-турских израза, чије би 
крајње значење указивало на „рудник бакра на златоносној реци“. Иако 
рударство у Мајданпеку и околини има традицију дужу од 7.000 година, град је, 
као и суседни Бор, потпуно индустријализован половином 20. века у време 
Титове Југославије и плански насељен рударским кадром. Мајданпек је познат 

и као место прве локомотиве на Балкану, саграђене 1882 године. Све до почетка `90-их Мајданпек је 
спадао у групу најразвијених општина у земљи. Међу 23.703 становника Мајданпека према подацима из 
2002. године најбројнији су припадници српске националности (81,6%), а затим по уделу следе Власи 
(11,9%).  

Неготин је општина смештена близу тромеђе Србије, Румуније и Бугарске. Најстарији до сада 
познати писани историјски извори о Неготину и Крајини потичу из турских пописних књига Видинског 
санџака из 16. века. Неготин је 1530.године, на основу тих извора, био мало сеоско насеље са 55 кућа. 
Од почетка 19. века, улога Неготина постаје значајна. Када је хајдук Вељко Петровић 1806. године од 
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стране Карђорђа премештен у Неготин као крајински војвода, град је добио 
значајну улогу у обезбеђењу српске источне границе према турској видинској 
армији. Међутим, Вељко је погинуо у одбрани града јула 1813. након чега су 
Турци освојили Неготин и читаву Крајину. Године 1833. Неготин је ушао у 
трајни састав српске државе и од тада постаје веома важно војно упориште, а 
1835. постаје центар Дунавско-тимочке војне области. Од тада Неготин бележи 
развој и убрзо постаје економски, културни и образовни центар регије. 
Становништво Неготина (43.418 становника) данас као најбројнији чине Срби 
(88,1%), па Власи (6,9%). Неготин је између осталог познат и као родно место 
једног од највећих српских композитора Стевана Стојановића Мокрањца у чију 
част се сваке године одржава неколико културних манифестација. И пионир 
електрификације у Србији, физичар, астроном и градитељ првих српских електрана Ђорђе Станојевић је 
рођени Неготинац. 

 
Највише становника као и највећу густину насељености у Борском округу има општина Бор. 

Општина Бор има и највећи буџет у свом округу, али је Неготин општина која издваја највише средстава 
за културу по глави становника.  

 
Табела 1: Основни подаци о површини и броју становника у општинама   

Општина 
Површина 
територије 

општине у км2 

Број становника у 
општини према 

попису из 
2002.године 

Густина 
насељености по 

км2 

Просечно годишње издвајање 
за културу по глави становника 

(за период од 2007. до 2009. 
године) 

Бор 856 55.817 65 13,73 евра 1.168,51 дин. 
Кладово 629 23.613 37 6,04 евра 514,21 дин. 
Мајданпек 932 23.703 25 7,87 евра 669,71 дин. 
Неготин 1.089 43.418 40 15,46 евра 1.315,89 дин. 

   
Приказ 1: Рангирање градова/општина према просечном годишњем издвајању за културу по глави 
становника у периоду од 2007. до 2009. године (приказано у еврима) 

 
 
За потребе културе у односу на укупан буџет општине, највише издваја Неготин док се за културу 

у укупном буџету општине најмање издваја у Кладову.  
 

Приказ 2: Рангирање градова/општина према просечном годишњем уделу културе у укупном 
буџету града/општине у периоду од 2007. до 2009. године  
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Табела 2: Подаци о финансирању сектора културе 
О

п
ш

ти
н

а 
Година                           

Укупан градски 
буџет у еврима 

Укупан општински 
буџет у динарима 

Буџет за 
културу у 
еврима 

Буџет за 
културу у 
динарима 

% од укупног 
општинског 

буџета 

Б
О

Р
 2007. 8.016.293,48 640.984.430,00 706.516,32 56.493.186,00 8,8 

2008. 9.752.062,02 794.127.964,00 985.328,46 80.237.070,00 10,1 

2009. 8.116.172,16 762.357.732,00 627.464,03 58.938.136,00 7,7 

К
Л

А
Д

О
-

В
О

 

2007. 2.573.080,11 205.744.000,00 126.600,48 10.123.000,00 4,9 

2008. 4.388.875,11 357.394.000,00 158.107,77 12.875.000,00 3,6 

2009. 4.185.905,14 393.185.000,00 142.956,46 13.428.000,00 3,4 

М
А

ЈД
А

Н

П
Е

К
 2007. 3.941.945,63 315.198.761,00 154.467,12 12.351.222,00 3,9 

2008. 4.388.586,26 357.370.479,00 225.225,07 18.340.483,00 5,1 

2009. 3.812.444,40 358.105.571,00 180.249,38 16.930.950,00 4,7 

Н
Е

Г
О

-

Т
И

Н
 2007. 7.195.892,46 575.385.000,00 632.664,75 50.588.000,00 8,8 

2008. 7.523.350,83 612.640.000,00 707.721,06 57.631.000,00 9,4 

2009. 7.104.844,32 667.363.000,00 672.634,19 63.181.000,00 9,5 

 
У периоду од 2007. до 2009. године, буџет за културу, у односу на буџете општина Борског округа, 

ни у једној нема континуиран раст. У Мајданпеку и Кладову удео културе у буџету општине континуирано 
опада. Удео културе у укупном буџету општине Бор нагло опада у 2009. години, док Неготин успева да 
одржи тај удео на нивоу од око 9%.  
 
Приказ 3: Тенденција кретања буџета за културу у периоду од 2007. до 2009. године 

 
 
Структура расподеле средстава за културу показује да се у свим општинама Борског округа 

највећи део користи за плате запослених у култури, а најмањи део одлази за програме. Изузетак је 
општина Бор која сваке године више средстава обезбеди за програме него за материјалне трошкове.   
 
Приказ 4: Структура буџета у периоду од 2007. до 2009. године у општинама 
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 Организација и функионисање културе у оквиру локалних самоуправа 
За област културе у Бору и Кладову задужено је Одељење за привреду и друштвене 

делатности, док је у Мајданпеку култура поверена Одељењу за привреду, јавне делатности и 
заједничке послове, а у Неготину о култури брине Одељење за буџет, финансије, привреду, друштвене 
делатности и локалну пореску администрацију.    

Када је реч о органима који учествују у доношењу одлука у вези са питањима из културе, Бор и 
Неготин имају чланa општинског већа задужене за област културе, док Мајданпек и Кладово немају. Оба 
већника задужена су за више области – у Бору је већник задужен за области културе и информисања, а у 
Неготину за културу и образовање.  

  Ниједна општина Борског округа не расписује конкурсе за финансирање пројеката из области 
културе, али то не значи да не постоји финансирање програма и организација. Тако је општина Неготин у 
2010. години издвојила око 4.000.000,00 динара за организације, програме и манифестацију Мокрањчеви 
дани, а у претходне три године издвојила је 2.722.000,00 динара за аматеризам. Општина Кладово је у 
2009. години аматеризам подржала са 500.000,00 динара. Општине Бор и Мајданпек у периоду од 2007. 
до 2009. године нису обезбедиле средства за аматеризам у култури. 

Све општине изузев Мајданпека имају скупштинске Савете/Комисије за друштвене делатности 
које се баве између осталих и питањима из области културе: дају предлоге решења проблема и 
смернице будућег развоја, разматрају предлоге одлука и слично.  

Када је у питању дугорочно планирање све општине имају стратегије из разних области, али не и 
стратегије развоја културе. Ипак, у стратегијама које постоје углавном се разматрају питања из области 
културе ( у Мајданпеку: Стратегија развоја општине, Стратегија социјалног и економског развоја, 
Стратегија за развој туризма, Стратегија о младима, Стратешки план комуналних вода на територији 
општине Мајданпек, Локални еколошки акциони план; у Кладову: Стратегија развоја општине, Стратегија 
одрживог развоја општине Кладово; у Неготину: Стратегија развоја општине; Стратегија за развој туризма 
и Програм развоја). Једино се борска стратешка документа не баве питањима из културе 
(Пољопривредни акциони план, Стратешки план за социјалну политику 2008-2012, Стратегија 
агроекономског и туристичког развоја општине Бор до 2020. године, Локални еколошки акциони план, 
Студија развоја економије општине Бор). 

 Када је реч о промоцији културе у свом месту, све општине имају интернет презентације где се 
могу наћи основне информације о установама културе, као и информације о културним манифестацијама 
– на електронским странама општина Кладово и Неготин се програми и манифестације систематски 
прате, а у Мајданпеку и Бору се информације о културним догађањима објављују повремено. 
 
Табела 3:  Доступност основних информација о култури општина на интернету 

Општина 
Званична интернет адреса 

општина 

Да ли се налазе основни 
подаци о установама у 

култури? 

Да ли се врши 
информисање о културним 

догађајима 

Бор www.opstinabor.rs  Контакти и други подаци о установама Повремено 

Кладово www.kladovo.org.rs Контакти и други подаци о установама Повремено 

Мајданпек www.majdanpek.rs  Контакти и други подаци о установама Стално 

Неготин www.negotin.rs Контакти и други подаци о установама Стално 

 
Све локалне управе Борског округа имају особе за односе са јавношћу које стално или по 

потреби, приликом значајнијих манифестација, информишу грађане о актуелним догађајима.  
 
Као највеће проблеме културе представници општина истичу финансирање, како програма тако и 

одржавања установа културе. Једино представници општине Кладово као највећи проблем виде 
„недовољну бригу за културно и историјско наслеђе“.      
 

Табела 4а: Главни проблеми и приоритети у култури општина Борског округа 

Општина Највећи проблеми у култури Приоритети за улагање и развој културе 

Бор 1.Недостатак средстава за реновирање објеката и   
   улагање у инфраструктуру 
2.Недостатак средстава за програме 
3.Недовољна стручност и бројност кадрова 

1.Опремање установа културе 
2.Подстицање сарадње културе и  
   Привреде 
3.Едукација запослених у култури 

http://www.opstinabor.rs/
http://www.kladovo.org.rs/
http://www.majdanpek.rs/
http://www.negotin.rs/
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Табела 4б: Главни проблеми и приоритети у култури општина Борског округа 

Општина Највећи проблеми у култури Приоритети за улагање и развој културе 

Кладово 1.Недовољну бригу за културно и историјско  
    наслеђе 
2.Недостатак средстава за програме 
3. Недостатак средстава за реновирање објеката и   
   улагање у инфраструктуру 

1.Неговање традиције и заштита културне баштине 
2.Културни туризам 
3.Опремање установа културе 

Мајданпек 1.Недостатак средстава за реновирање објеката и   
   улагање у инфраструктуру 
2.Недовољна стручност и бројност кадрова 
3.Недовољна развијеност мултикултурализма и  
   међународне сарадње 

1.Опремање установа културе 
2.Реактивација индустријског наслеђа 
3.Подстицање сарадње културе и  
   привреде 

Неготин 1.Недостатак средстава за реновирање објеката и   
   улагање у инфраструктуру 
2.Недостатак средстава за програме 
3.Недовољно развијен културни туризам 

1.Неговање традиције и заштита културне баштине 
2.Културни туризам 
3Опремање установа културе 

   

 Културни ресурси општина 
У Борском округу укупно има 12 установа од којих се највећи број налази у Неготину. Кладово је 

једина општина која нема библиотеку као самосталну установу него се иста налази у саставу Центра за 
културу. Према сазнањима Завода цивилна културна сцена најбогатија је у Бору где је истраживачки тим 
мапирао 16 удружења.  

У Борском округу укупно функционишу 55 актера у култури. 
 
Табела 5а: Преглед актера у култури у општинама округа (актери обележени црвеним словима 
нису Заводу доставили упитнике)   

Борски округ 

б
р

о
ј 

Установе 

б
р

о
ј 

Удружења 

б
р

о
ј 

КУД-ови 

Бор 
19 актера 3 

-Центар за културу 
-Народна библиотека 
-Музеј рударства, 
енергетике и 
металургије 
 4 

-Удружење ликовних 
уметника 
-Књижевни клуб 
Инорог 
-Фото-видео 
организација 
-Организација 
Пупољак 
 

12 

-КУД Рома, Бор 
-КУД Полет, Метовница 
--КУД Лука, Бор 
-КУД Петар Радовановић,Злот 
-КУД Стеван Ђорђевић-Новак 
-КУД Танда, Танда 
-КУД Бранко Олар, Слатина 
-КУД Лозовица, Горјани 
-КУД Бранислав Нушић, Шарбановац 
-КУД Ђидо, Борски Брестовац 
-КУД Милан Васић Перица, Доња Бела Река 
-КУД Кривељ, Кривељ 

Неготин 
19 актера 4 

-Дом културе Стеван 
Мокрањац 
-Народна библиотека 
-Историјски архив 
-Музеј Крајине 

 

4 

-Уметничко удружење 
Крајински круг 
-Крајински књижевни 
круг 
-Крајинско удружење 
музича (КУМ) 
-Удружење ликовних 
стваралаца Неготин 

11 

-КУД Аранђел Матић, Поповица 
-КУД Димитрије Беливакић, Буковче 
-КУД Ратар, Јасеница 
-КУД Младост, Мала Каменица 
-КУД Дуњерика, Михајловац 
-КУД Прераст, Штубик 
-КУД Чучук Стана, Сиколе 
-КУД Мокрањац, Мокрање 
-КУД Живојин Тодоровић, Тамнич 
-АКУД Флоричика, Јабуковац 
-КУД Врело, Шаркамен 

Мајданпек 
10 актера 3 

-Центар за културу 
-Народна библиотека 
-Народни музеј 
 

2 

-Удружење за 
Мајданпек 
 -Удружење за 
уметност, културу и 
туризам МајданАрт 

5 

- КУД Велимир Маркићевић, Мајданпек 

-КУД Јасиково, Јасиково 
-КУД Дели Јован, Црнајка 
-КУД Рудна глава, Рудна Глава 
-КУД Аматер,Тополница (Клокочевац) 
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Табела 5б: Преглед актера у култури у општинама округа (актери обележени црвеним словима 
нису Заводу доставили упитнике)   

Борски округ 

б
р

о
ј 

Установе 

б
р

о
ј 

Удружења 

б
р

о
ј 

КУД-ови 

Кладово 
7 актера 2 

-Центар за културу 
-Археолошки музеј 
Ђердап (у надлежности 
Народног музеја 
Србије) 
 

3 

-Удружење Алијанса 
француска 
-Удружење Мисија 
креатива 
-Књижевни клуб 
Кладово 

2 

-КУД Полет 
-КУД Лепа Влајна 

 

Укупно актера у Борском округу 55 

  
Поред установа културне ресурсе чине запослени у култури. Највише запослених има општина 

Бор, а најмање Кладово. Највећи број високообразованих у култури има такође Бор, па Неготин, а 
најмање Кладово и Мајданпек.  
 

Табела 6: Број запослених према полу и образовању у установама културе 

 Укупно Мушки Женски ОШ ССС ВШ ,ВСС Мр, Др 

БОР 62 22 40 6 24 32 / 

КЛАДОВО 17 5 12 4 9 4 / 

МАЈДАНПЕК 24 11 13 2 17 4 1 

НЕГОТИН 60 23 37 4 25 31 / 

  
Када је о полној структури реч, жене су бројније у свим општинама. Највећи број жена међу 

кадровима у култури има Кладово, потом Бор, па Неготин, док је разлика према полу најмања у општини 
Мајданпек.   
   
Приказ 5: Полна и образовна структура запослених у општинама Борског округа  
 

ПОЛ 
 

 
 

Образовна структура показује да у сектору културе Кладова и Мајданпека предњачи кадар са 
средњом стручном спремом, док је у Бору и Неготину удео високообразованог кадра највећи.  

  

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 
 

 Поливалентни центри општина Борског округа 
 

Све општине Борског округа имају установу поливалентног карактера. У Кладову је то и једина 
установа културе. Све оне су највећи (у Кладову и једини) носиоци културних дешавања у свом месту. 
Најмлађи поливалентни центар је у Мајданпеку, иако су и преостала три, под данашњим називом, 

35,5
% 

64,5
% 

Бор 

Мушкарци Жене 

29,4
% 

70,6
% 

Кладово 

Мушкарци Жене 

45,8
% 54,2

% 

Мајданпек 

Мушкарци Жене 

38,3
% 

61,7
% 

Неготин 

Мушкарци Жене 

9,7
% 

38,7
% 

51,6
% 

Бор 

ОШ ССС ВШ,ВСС 

23,5
% 

53% 

23,5
% 

Кладово 

ОШ ССС ВШ,ВСС 

8,4
% 

70,8
% 

20,8
% 

Мајданпек 

ОШ ССС ВШ,ВСС 

6,6
% 

41,7
% 

51,7
% 

Неготин 

ОШ ССС ВШ,ВСС 
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релативно младе установе основане половином 90-их година прошлог века. Иако најскорије саграђена, 
једино је зграда Дома културе Стеван Мокрањац споменик културе, и то од локалног значаја. Ниједна 
установа није имала прекид у раду тј. све су радиле континуирано од свог оснивања. Центар за културу у 
Кладову свој рад организује у две зграде – у Дому културе смештеном на обали Дунава, и Дому 
омладине смештеном у строгом центру града. 
 

Табела 7: Подаци о оснивању и простору поливалентних центара 

Назив установе 
Општина  
оснивач 

Година 
оснивања 

Година 
изградње зграде 

Зграда – споменик 
културе 

Центар за културу Бор 1995 Н.п. Не 

Центар за културу Кладово 1996 1976/1984 Не 

Центар за културу Мајданпек 2002 1974 Не 

Дом културе Стеван Мокрањац Неготин 1995 1990 Да, од значаја 

   
 Просторни капацитети  

Простори установа поливалентног типа у Мајданпеку и Кладову су општински, уступљени на 
коришћење и одржавање. Дом културе у Неготину је власништво установе, а у Бору је објекат 
поливалентне установе делом у власништву, а делом уступљен на коришћење.  

Највећим простором располаже Дом културе Стеван Мокрањац у Неготину, док најмање 
квадратних метара има Центар за културу у Мајданпеку.  

Све установе имају више простора у којима организују програме. Поред главне сале, Центар за 
културу у Мајданпеку има галерију, Центар за културу у Кладову располаже сценом на отвореном и 
галеријским простором, Центар за културу у Бору сценом на отвореном, као и Дом културе у Неготину 
који поред тога у складу са својом величином има и два галеријска простора и малу салу.  

 

Табела 8: Основни подаци о простору 

Назив установе 
Површина 
простора 

Број 
простора 

за 
програме 

Површина 
главне сале 

Број места 
за седење у 

великој 
сали 

Површина 
додатних простора 

за програме 
(изузимајући сцене 

на отвореном) 

Центар за културу,  
Бор 

2.000 м
2
 2 700 м

2
 622 / 

Центар за културу; 
Кладово 

1.530+1.500 м
2
 

(две зграде) 
3 700 м

2
 355 200 м

2
 

Центар за културу, 
Мајданпек 

1.980 м
2
 2 699 м

2
 350 80 м

2
 

Дом културе Стеван 
Мокрањац, Неготин 

4.500 м
2
 4 320 м

2
 573 42+60+240 м

2
 

 

 Представници културних центара кроз упитник су оцењивали просторије за рад (канцеларије) и 
просторе за одржавање програма. Најнижу оцену добиле су просторије за одржавање програма у Центру 
за културу у Мајданпеку. Једино су у Кладову просторије за програме оцењене  боље од просторија за 
рад. 
 

Табела 9: Оцене и проблеми простора  

Назив установе 
Оцена 

канцеларијс
ког простора 

Највећи проблем 
канцеларијског 

простора 

Оцена 
простора за 
одржавање 
програма 

Највећи проблем простора за 
одржавање програма 

Центар за културу, 
Бор 

4 
Недовољно простора за 

све запослене 
3 

Реновирање сале музичке школе која 
се користи за музичко-сценски и друге 

програме 

Центар за културу; 
Кладово 

3 
Стар, похабан и 

нефункционалан намештај 
4 - 

Центар за културу, 
Мајданпек 

4 
Прилазни ходници, мокри 

чвор, столарија 
2 

Столарија, вентилациони систем, 
мокри чвор, притисак воде, бина за 

програме. 

Дом културе Стеван 
Мокрањац, Неготин 

4 грејање 3 
Грејање, недостатак клима уређаја, 
цугова, сценских завеса, тонске и 

светлосне опреме 
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 Центри за културу у Мајданпеку и Бору имају урађене пројекте реновирања објеката. За кров, 
електро инсталације и под борског Центра за културу процењена вредност радова је 500.000,00 динара, 
док је за грађевинске, електро и молерско-фарбарске радове у културном центру Мајданпека потребно 
10.000.000,00 динара. 
 

 Програми и публика 
Сви културни центри изузев борског негују изложбене активности било као гостујуће програме, 

било да су галеријски простори организационе јединице установе. Најактивнија по питању поменутих 
програма је Установа у Мајданпеку која је у 2009. години организовала 17 изложби које је видело 4.500 
посетилаца. Одмах за њом следи Дом културе у Кладову са 16 изложби које је посетило 1.000 људи.    
 Центар за културу Бор одржава биоскопску делатност, организује гостовања хорских и 
оркестарских ансамбала, КУД-ова, као и позоришних представа. Борски је једини центар у Округу који  
има веома успешно културно-уметничко друштво у свом саставу. КУД у склопу Центра за културу основан 
је још 1945. године и најстарији је у округу, има око 180 чланова подељених у три секције (фолклорну, 
музичку и певачку), организује преко 30 наступа годишње од којих сваки у просеку посети око 300 
љубитеља фолклора, а успешно сарађује са свим фолклорним друштвима у општини и региону. Центар 
за културу општине Бор организује и трибине и књижевне вечери, часове музике, певања и плеса.  
 Центар за културу у Кладову поред изложби, има биоскопске садржаје, наступе КУД-ова и 
позоришних представа, концерте класичне и савремене музике, трибине, предавања и књижевне вечери 
и бави се издавачком делатношћу. Оно што поменути културни центар издваја од осталих је што се у 
склопу њега врши и библиотечка делатност.  

Центар за културу у Мајданпеку, поред изложби, повремено организује концерте, гостовања КУД-
ова и позоришта, округле столове и књижевне вечери.  
 Дом културе у Неготину поред два галеријска простора у којима организује изложбе, има и 
биоскопске пројекције, негује музичку и позоришну делатност, бави се издаваштвом, организује трибине, 
књижевне вечери, као и гостујуће садржаје културно-уметничких друштава, позоришта, оркестара и 
хорова. 
 

Табела 10а: Програми и посећеност поливалентних центара Борског округа 

Назив 
установе 

Садржаји/делатности 
Тип садржаја* 

према 
организатору 

Број 
програма у 

2009. години 

Број публике на 
програмима 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 

к
у

л
т
у

р
у
, 

Б
о

р
 

Наступи КУД-ова  
сопствени  15 10.000-11.000 

гостујући 15 3.000 

Биоскопске пројекције сопствени  230 4.000-5.000 

Хорски и оркестарски садржаји гостујући 50 5.000 

Трибине, предавања, 
књижевне вечери 

сопствени 35 Н.п. 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 к

у
л

т
у

р
у

, 
К

л
а

д
о

в
о

 

Наступи КУД-ова гостујући 9 2.000 

Изложбе 
сопствени 16 1.000 

гостујући 1 250 

Биоскопске пројекције сопствени  507 2.500 

Концерти сопствени 4 1.300 

Позоришне представе гостујући 4 1.800 

Хорски и оркестарски садржаји гостујући 10 6.000 

Трибине, предавања, 
књижевне вечери 

сопствени 44 14.800 

Издавачка делатност сопствени 1 Тираж 300 

Библиотека -  Фонд 36.809 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 

к
у

л
т
у

р
у
, 

М
а

јд
а

н
п

е
к
 

Изложбе  сопствени  17 4.500 

Наступи КУД-ова гостујући 3 800 

Концерти сопствени 5 1.000 

Позоришне представе гостујући 3 500 

Трибине, предавања, 
књижевне вечери 

сопствени 2 120 

 *Н.п.-нема података 
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Табела 10б: Програми и посећеност поливалентних центара Борског округа 

Назив 
установе 

Садржаји/делатности 
Тип садржаја* 

према 
организатору 

Број 
програма у 

2009. години 

Број публике на 
програмима 

Д
о

м
 к

у
л

т
у

р
е

 С
т

е
в

а
н

 

М
о

к
р

а
њ

а
ц

, 
Н

е
го

т
и

н
 

Изложбе 
сопствени 8 600 

гостујући 6 500 

Биоскопске пројекције сопствени  42 706 

Наступи КУД-ова** гостујући 18 8.000 

Концерти  сопствени 4 3.000 

Позоришне представе гостујући 12 4.441 

Хорски и оркестарски садржаји гостујући 6 1000 

Трибине, предавања, 
књижевне вечери 

сопствени 4 800 

Издавачка делатност сопствени 3 Укупан тираж 1200 

*Када је реч о типу садржаја, прави се разлика између тога да ли културни центар негује одређене садржаје као сопствену делатност или само организује 

гостовања.  
**У неготинском Дому културе не постоји КУД као организациона јединица установе, али постоји аматерска делатност у оквиру које се организује рад КУД-ова са 

територије општине, као и гостовања у Установи.  

 
Према оценама представника установа, најпосећенији програми у центрима за културу Борског 

округа су музички. Када је реч о отворености установа према публици, сви центри за културу раде готово 
целог дана и користе различите видове промоције садржаја. 
 
Табела 11: Отвореност према публици и начини анимације    

Назив 
установе 

Најпосећенији 
програми према 

речима представника 
установе 

Начини презентовања програма 
публици рангирани према учесталости 

коришћења 

Период у години 
када је посећеност 

највећа 
Радно време Установе 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 

к
у

л
т
у

р
у
, 

Б
о

р
 

-музички 

1.рекламни спотови на телевизији   
2.рекламе на радију 
3.плакати 
4.флајери 
5.рекламе у штампаним медијима 

јесен, зима 
7-15ч,  

а биоскоп  
18-24ч 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 к

у
л

т
у

р
у

, 

К
л

а
д

о
в

о
 

-музички 
-позоришни 

Подједнако се користе сви видови 
промоције: 

-флајери 
-плакати 
-социјалне мреже на интернету 
-рекламни спотови на телевизији 
-рекламе у штампаним медијима 
-рекламе на радију 
-интернет рекламе (банери и сл.) 

лето, зима 7-24ч 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 

к
у

л
т
у

р
у
, 

М
а

јд
а

н
п

е
к
 

-ликовни 
-музички 
-фолклорни 
-мултимедијални 

1.плакати 
2.флајери 
3.интернет рекламе (банери и сл.) 
4.рекламе на радију 

март-јун,  
септембар-
новембар 

7-15ч, 
а галерија 

9-12ч и  
18-20ч  

Д
о

м
 к

у
л

т
у

р
е

 
С

т
е

в
а

н
 

М
о

к
р

а
њ

а
ц

, 

Н
е

го
т
и

н
 

-музички  
-позоришни 
-фолклорни 

1.флајери 
2.плакати 
3.социјалне мреже на интернету 
4.рекламни спотови на телевизији 
5.рекламе на радију 
6.интернет рекламе (банери и сл.) 
7.рекламе у штампаним медијима 

септембар 
8-15ч, а увече клизно 

у зависности од 
програма 
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Све установе, како би привукле публику на програме, користе форме личног позивања као што су 
позивнице на поштанске адресе и поруке на мобилне телефоне. 
 Када је реч о истраживањима потреба постојеће и потенцијалне публике, то редовно чини Дом 
културе Стеван Мокрањац у Неготину преко сугестија и примедби примљених путем електронске поште 
и кроз директан контакт са публиком и неготинским школама, затим Кладово једном годишње путем 
анкетирања грађана. Културни центри у Бору и Мајданпеку немају праксу истраживања публике.  
 Евалуацију програма раде сви културни центри у Борском округу. Неготински дом културе то чини 
једном до два пута годишње кроз „процену успешности реализованих програма и остваривања задатих 
циљева“, а процена се врши на основу шестомесечних и годишњих извештаја о раду, продатих улазница, 
посећености програма, помињања у медијима и коментара публике. Мајданпечки центар за културу два 
пута годишње евалуира своје програме преко броја учесника и проценом квалитета садржаја.    

Тенденција кретања броја посетилаца
1
 на програмима културних центара од 2005. до 2009. 

године показује да најбројнију публику има Дом културе у Неготину и да је тај број без већих осцилација у 
пет посматраних године (2005-2009). Најмање бројну публику уз највише осцилација (у њеном броју) има 
борски центар за културу. Центар за културу у Мајданпеку је у 2009. години имао око 6.900 посетилаца. 

 
Приказ 6: Тенденција кретања публике на програмима у периоду од 2005. до 2009. године  
 

 
 

 Од редовних програма борски Центар за културу организује: Борско културно лето, Сусрете села 
општине Бор, Дане Брестовачке бање, Сабор игре у Слатини, Ликовну колонију Дуга,  Фестивал влашке 
изворне песме. 
 Центар за културу Мајданпек организатор је циклуса међународних изложби Жене сликари, Сајма 
Култура, образовање, стваралаштво и мултимедијалног програма Културни пресек. 
 Неготински дом културе традиционално организује Дане Стевана Мокрањца, Крајинске обичаје у 
Штубику, Сусрете села општине Неготин, Ликовну колонију Вратна и манифестацију Звуци Мокрањчевих 
следбеника.  
 Центар за културу у Кладову потписује се као организатор ликовног јануарског наградног 
конкурса, Смотре рецитатора, Дана књиге, Саборовања, Вечери вина и мерака.  
 Сви поливалентни центри Борског округа наплаћују улазнице за своје програме, али у одређеним 
ситуацијама одобравају попусте. 
 
Табела 12: Просечна цена улазница у поливалентним установама Борског округа 

Установа Просечна цена улазница Попусти 

Центар за културу, Бор 100 динара 
Организоване посете преко 15 ученика или 

студената 

Центар за културу, Кладово 300 динара Организоване посете 

Центар за културу, Мајданпек 50 динара Ученици, студенти, особе са инвалидитетом 

Дом културе Стеван 
Мокрањац, Неготин 

300 динара 
Ученици, студенти, особе са инвалидитетом и 

остале групе од најмање 10 чланова 

 

 Сарадња 
Када је реч о сарадњи са другим актерима у култури, са највећим бројем актера повезан је дом 

културе у Неготину. Сарадња постоји на свим нивоима – од локалног, преко регионалног и националног 
до међународног. Типови сарадње су различити: техничка, логистичка, на организацији догађаја, као и на 
програмима/пројектима.    

Центар за културу Кладово такође има добро развијену мрежу сарадње.  
Борски центар за културу остварује техничку, логистичку и сарадњу на организацији и креирању 

пројеката и програма са нешто мањим бројем установа и организација културе. 

                                                           
1
 Изузимајући Центар за културу Мајданпек који Заводу није доставио податке о укупном броју публике. 
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 Центар за културу Мајданпек има најужу мрежу сарадње. Сарађује само са два актера на 
локалном нивоу и то је техничка и сарадња на организацији догађаја. Мајданпечка поливалентна 
установа је једина истакла да нема сарадњу са установама културе у центру округа (Бору).             

Сви поливалентни центри округа остварују сарадњу са школама кроз  организацију програма (или 
помоћи у организацији садржаја) за најмлађе суграђане.  

Сарадња са школама се састоји још у уступању простора и опреме за садржаје које организују 
ученици (у центрима за културу Кладова и Мајданпека). Центар за културу у Мајданпеку као и Дом 
културе у Неготину активан је и у креирању едукативних радионица.  

Поливалентна установа Неготина организује едукативне садржаје различитог типа. Тако је у 
сарадњи са педагошко-психолошким службама основних и средњих школа организовао приказивање 
филма о превенцији болести зависности и иницирао низ разговора о проблемима омладине и друштва. 
Такође кроз сарадњу са школама Дом културе организује СОНГ – музичке сусрете омладине општине 
Неготин и Караоке фест.   
 Сви поливалентни центри имају сарадњу са локалним медијима и то у циљу информисања 
грађана о догађајима из културе. Неготински дом културе сарађује и са Радио телевизијом Србије у циљу 
рекламирања фестивала Мокрањчеви дани.   
 
Табела 13: Сарадња са другим актерима у култури  

Назив 
установе 

Ниво сарадње 

Тип сарадње 
Локални ниво Регионални ниво Национални ниво  

Међународни 
ниво 

Сарадња са 
центром округа 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 

к
у

л
т
у

р
у
, 
 

Б
о

р
 

Све локалне 
установе и 

организације 
културе 

Све установе и 
организације 

културе у региону 

Институт за 
савремену 
историју и 
Народним 

универзитетом 
Божидар Аџија 

Не остварују 
међународну 

сарадњу 

Бор је центар 
округа 

- техничка 
- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на   
  пројектима/ 
  програмима 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 к

у
л

т
у

р
у

, 

К
л

а
д

о
в

о
 

Као једина 
установа културе 

у Кладову, 
сарађује са свим 

локалним 
удружењима у 

култури 

Сви актери у 
култури у региону 

Министарство 
културе, 

Југословенска 
кинотека, 

Ансамбл КОЛО, 
Народни музеј, 
Етнографски 

музеј, Музеј СПЦ, 
Културни центар 
Београда, Јавно 

предузеће 
Калемегдан 

Територијални 
Савет Вандее 
(Француска) 

Матична 
библиотека Бор 
Музеј рударства 
и металургије, 

Центар за 
културу, 

одељење 
неготинског 
Историјског 

архива у Бору 

- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на   
  пројектима/ 
  програмима 

Ц
е

н
т
а

р
 з

а
 

к
у

л
т
у

р
у
, 

М
а

јд
а

н
п

е
к
 

Удружење 
МајданАрт, 

Удружење за 
Мајданпек 

/ / / Не постоји 

-техничка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
 

Д
о

м
 к

у
л

т
у

р
е

, 
Н

е
го

т
и

н
 

Све локалне 
установе и 

организације 
културе, као и 

туристичка 
организација 

Неготина 

Центри за 
културу у Бору, 

Кладову, 
Зајечару, 

Бољевцу, Кучеву, 
Великом 

Градишту и 
Књажевцу 

Југоконцерт, 
Етнографски 

музеј, ансамбл 
КОЛО, Савез 

аматера Србије 

Установе и 
организације 

културе, 
факултети, 

уметничке школе 
из Македоније, 

Хрватске, 
Словеније, Црне 
Горе, Републике 

Српске, Румуније, 
Бугарске, 

Француске, 
Мађарске, 

Швајцарске, 
Аустрије  

Центар за 
културу општине 

Бор 

- техничка 
- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на   
  пројектима/ 
  програмима 
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 Кадрови 
Највише запослених има Дом културе Стеван Мокрањац у Неготину, затим Културни центар у 

Кладову, али треба имати у виду да се у склопу њега налази и библиотека у којој ради седам од 17 
радника Центра за културу. Најмање запослених има Центар за културу у Мајданпеку.  
 
Приказ 7: Број запослених у поливалентним центрима Борском округу 

 
 Када је о старосној структури реч, приметно је да су млади кадрови до 30 година старости ретки, 
а да је у центрима за културу Борског округа највише оних између 50 и 59 година старости. Једино је у 
Центру за културу општине Бор од кадра у шестој деценији (50-59 година) бројнији кадар у тридесетим 
годинама. Просечна старост кадрова најмања је у Центру за културу Бор, а највећа у дому културе 
општине Неготин. 
  
 Табела 14: Просечна старост запослених у установама 

Назив установе Просечна старост запослених 

Центар за културу, Бор 42 

Центар за културу, Кладово 47 

Центар за културу, Мајданпек 45 

Дом културе Стеван Мокрањац, Неготин 48 

 
 Полна структура показује да су у два центра за културу бројније жене (Неготин и Кладово), док су 
у борском и мајданпечком поливалентном центру бројнији припадници мушког пола. 
 
Приказ 8: Полна структура и број припадника мушког и женског пола у установама 
 

 
 
Приказ 9: Старосна структура кадрова у поливалентним установама 

 
 
 Када је о образовној структури реч, у свим културним центрима Борског округа преовлађују 
кадрови са средњом стручном спремом. Борски поливалентни центар међу запосленима нема особе са 
завршеном само основном школом. Мајданпечки центар за културу има најмање високообразованих 
(само директора установе).  
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Приказ 10: Образовна структура и број кадрова према стручној спреми у поливалентим 
установама 
 

 
 

У раду установама помажу и сарадници, било кроз хонорарни ангажман у једној установи, било 
кроз волонтерски рад у два центра, а такође две поливалентне установе имају и запослене на одређено 
време. Ниједан центар за културу Борског округа нема помоћ све три врсте сарадника. Највећи број 
сарадника има Центар за културу у Кладову и то кроз волонтерски ангажман. 

 
Приказ 11: Број и тип сарадника у поливалентним установама 

 
 

 Буџет 
Центре за културу Борског округа готово у потпуности финансирају општине оснивачи. Други 

извор прихода су сопствена средства, док су Центар за културу Кладова и Дом културе Стеван 
Мокрањац у Неготину и од Републике добили извесна средства, и то у 2009. години.  
 
Приказ 12: Извори финансирања установа у 2008. и 2009. години 

 
 
Највећи буџет у 2008. години имао је Центар за културу општине Бор 555.035,12 евра 

(45.197.509,00 динара), а у 2009. години Дом културе Стеван Мокрањац у Неготину 262.559,50 евра 
(24.662.397,82 динара). За програме је  у 2008. години највише издвојио Центар за културу општине Бор – 
чак 352.421,97 евра (28.698.355,00 динара) у 2008. години, што је чинило 63,5% укупног буџета Установе. 
У 2009. години највећа средства за програме издвојио је Дом културе Стеван Мокрањац – 94.653,67 евра 
(8.890.885,22 динара) 

У складу са бројем запослених најмањи буџет има Центар за културу општине Мајданпек који и 
најмање издваја за програме. 
 Највећи пад буџета у 2009. години имала је поливалентна установа у Бору за чак 63,9%. Износи у 
еврима указују да пораст буџета у две посматране године није забележила ни једна установа. 

Као што показује табела 15, највећи удео у буџету углавном имају зараде запослених, док су у 
Бору и Неготину програми на другом месту, а у Кладову и Мајданпеку средства за одржавање установа. 
Изузетак је једино Центар за културу општине Бор који је у 2008. години издвојио знатно више средстава 
за програме него за плате и текуће трошкове. Центар за културу у Мајданпеку такође представља 
изузетак јер је у 2008. години више средстава потрошено за текуће трошкове него за плате, док се 
најмање издваја за програме.  
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Табела 15: Висина и расподела буџета поливалентних центара у 2008. и 2009. години  

Општина Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Центар за културу,  

Бор 

2008. 
555.035,13 евра 161.941,10 евра 40.672,06 евра 352.421,97 евра 

45.197.509,00 дин. 13.187.155,00 дин. 3.311.999,00 дин. 28.698.355,00 дин. 

2009. 
200.521,43 евра 102.882,21 евра 24.048,91 евра 73.590,31 евра 

18.835.118,00 дин. 9.663.798,00 дин. 2.258.931,00 дин. 6.912.389,00 дин. 

Центар за културу, 
Кладово 

2008. 
171.488,13 евра 100.438,60 евра 56.350,11 евра 14.699,42 евра 

13.964.587,00 дин. 8.178.896,00 дин. 4.588.691,00 дин. 1.197.000,00 дин. 

2009. 
155.731,67 евра 104.478,37 евра 37.130,31 евра 14.122,99 евра 

14.627.984,00 дин. 9.813.726,00 дин. 3.487.676,00 дин. 1.326.582,00 дин. 

Центар за културу, 
Мајданпек 

2008. 
118.673,48 евра 48.567,88 евра 64.546,86 евра 5.558,74 евра 

9.672.795,00 дин. 3.954.970,00 дин. 5.265.167,00 дин. 452.658,00 дин. 

2009. 
79.246,57 евра 45.516,96 евра 30.423,53 евра 3.306,08 евра 

7.443.685,00 дин. 4.275.440,00 дин. 2.857.703,00 дин. 310.542,00 дин. 

Дом културе 
Стеван Мокрањац, 

Неготин 

2008. 
274.776,39 евра 134.030,35 евра 30.034,02 евра 110.712,02 евра 

22.375.536,00 дин. 10.914.333,00 дин. 2.445.724,00 дин. 9.015.479,00 дин. 

2009. 
262.559,50 евра 125.461,09 евра 42.444,74 евра 94.653,67 евра 

24.662.397,82 дин. 11.784.648,66 дин. 3.986.863,94 дин. 8.890.885,22 дин. 

  
Приказ 13: Структура буџета центара у 2008. и 2009. години  

 
  

Као што показује приказ 13, за програме из буџета највише издваја Центар за културу општине 
Бор, па Дом културе Стеван Мокрањац у Неготину. Удео програма у укупном буџету у те две установе је 
неколико пута већи него код преостала два поливалентна центра у округу.   

Када је реч о инвестицијама, од 2007. године у своју поливалентну установу културе највише је 
уложила општина Мајданпек – 49.662,23 евра (4.176.715,00 динара). Центар за културу општине Бор и 
Дом културе Стеван Mокрањац нису имали улагања у периоду од 2007 до 2009. године, док се 
кладовачки центар за културу ослања на највећег привредног актера у својој општини, хидроелектрану 
Ђердап, која је од 2007. године уложила 222.348,57 евра (18.330.000,00 динара). 
  Када је о приоритетима реч, борски центар за културу не наводи приоритетне инвестиције, док 
остале поливалентне установе наводе више потребних инвестиција.  

Кладовачком центру за културу приоритет је поправка крова и набавка канцеларијске опреме.  
Центар за културу општине Мајданпек као приоритет наводи замену столарије на главном објекту, 

увођење грејања у галеријски простор, набавку опреме за малу салу (расвета, озвучење, пројектор) и 
позоришне опреме за велику салу.  

У Дому културе у Неготину као приоритет истичу реконструкцију зграде биоскопа Крајина, израду 
пројекта за увођење грејања и климатизације у објекат Дома културе, обнову светлосног парка и тонске 
опреме, набавку цугова на сцени и реконструкцију зграде Центра за образовање.    
 
 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2008 2009 

6
3

,5
%

 

3
6

,7
%

 

2
9

,2
%

 

5
1

,3
%

 

7
,3

%
 

1
2

%
 

Програми 

Плате 

Текући трошкови 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2008 2009 

8
,6

%
 

9
,1

%
 5
8

,6
%

 

6
7

,1
%

 

3
2

,8
%

 

2
3

,8
%

 

Програми 

Плате 

Текући трошкови 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2008 2009 

4
,7

%
 

4
,2

%
 4

0
,9

%
 

5
7

,4
%

 

5
4

,4
%

 

3
8

,4
%

 

Програми 

Плате 

Текући трошкови 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

2008 2009 
4

0
,3

%
 

3
6

,1
%

 

4
8

,8
%

 

4
7

,8
%

 

1
0

,9
%

 

1
6

,1
%

 

Програми 

Плате 

Текући трошкови 



15 
 

Табела 16: Последња инвестициона улагања у поливалентне центре Борског округа 

 
Тип инвестиције Финансијер Година 

Износ у 
еврима 

Износ у 
динарима 

М
а

јд
а

н
п

е
к
 

Кров – део Општина Мајданпек 2007 7.378,65 589.998,00 

Галерија – део Општина Мајданпек 2007 5.243,00 419.231,00 

Разглас и адм.опрема  Општина Мајданпек 2007 4.337,72 346.845,00 

Кров – остатак Општина Мајданпек 2008 18.021,12 1.467.492,00 

Опрема Општина Мајданпек 2008 2.073,62 168.859,00 

Адаптација канцеларије Сопствена средства 2008 2.249,47 183.178,00 

Опрема Сопствена средства 2008 1.166,61 94.999,00 

Адаптација мале сале – део Општина Мајданпек 2009 6.979,46 655.586,00 

Опрема за малу салу Општина Мајданпек 2009 5.628,66 528.704,00 

Адаптација мале сале - остатак Сопствена средства 2009 854,87 80.299,00 

К
л

а
д

о
в

о
 Грађевински радови ПД Ђердап 2007 6.253,11 500.000,00 

Електро радови ПД Ђердап 2008,2010 10.843,24 1.000.000,00 

Машински радови ПД Ђердап 2007,2009 19.553,72 1.700.000,00 

Разглас и расвета ПД Ђердап 2008 184.203,22 15.000.000,00 

Молерски радови ПД Ђердап 2007,2009 1.495,28 130.000,000 

 
 Проблеми 

Када су проблеми у питању сви центри за културу наводе проблем финансирања. Специфичан 
случај је Дом културе Стеван Мокрањац који сваког месеца мора да обезбеди 15% сопствених примања. 
Остале поливалентне установе жале се на недостатак средстава за програме.  

Дотрајалост и/или недостатак опреме је такође велики проблем свим центрима за културу.  
Када је о кадровима реч Неготин нема проблема, док центри за културу у Мајданпеку и Кладову 

показују потребу за стручнијим и/или млађим кадром. 
Просторни услови једино неготинској установи нису проблем, док се остали центри жале 

углавном на недостатак истог, а све због жеље проширења програмских активности на друге садржаје, 
као што је позориште, галерија, или обогаћивање постојећих делатности као што је библиотечки простор 
у Кладову. Мајданпечки културни центар као посебан проблем наводи обуставу реконструкције свог 
објекта започете 2007. године.   
 Интересантно је да Центар за културу у Мајданпеку када су програми у питању као проблем 
истиче непостојање критеријума, односно потребу за валоризацијом садржаја и рада установа културе уз 
поштовање специфичности региона од стране надлежних министарстава приликом одлучивања о 
средствима. Према мишљењу представника поменуте установе још један велики проблем је и 
неинформисаност и неедукованост кадрова за писање пројеката са једне, и лоше обавештавање од 
организатора о конкурсима на које се може аплицирати, са друге стране.   
 
Табела 17а: Проблеми поливалентних установа Борског округа   

Поливалентни 
центар 

Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Бор 

Мали прорстор, 
недостаје им 

галерија и 
позоришна сала 

Нема проблема  Застарела опрема 

Недовољна 
стручност кадрова, а 

при том и 
прекобројност 

Нема проблема 

Кладово 

Мали простор за 
библиотеку која се 

налази у склопу 
Центра за културу. 

Потребна је већа/још 
једна читаоница 

Недовољно 
средстава за 

програме, постоји 
потреба за још око 
3 милиона динара  

Застарела опрема, 
потребни су нови 

рефлектори, 
покретни разглас, 

видео бим. 

Неадекватна 
кадровска структура 
због запошљавања 
на основу политике, 

а не на основу 
потреба. Постоји 

потреба за 
информатички 

писменим кадром, 
дизајнером звука и 

правником. 

Кадрови нису 
едуковани за писање 

пројеката нити су 
информисани о 

конкурсима. Стога, 
треба организовати 

едукације и 
побољшати 

информисаност од 
стране организатора 

конкурса.. 
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Табела 17б: Проблеми поливалентних установа Борског округа   

Поливалентни 
центар 

Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Мајданпек 

Реконструкција 
објекта прекинута је 
2007. године, тако да 

је потребно још 
опремити позоришну 

салу, обезбедити 
грејање у галерији, 
заменити столарију 
на главној згради, 

опремити малу салу. 

Недовољно 
средстава за 

програме, због 
чега предлажу нов 
начин планирања 

и дефинисања 
извора 

финансирања. 

Неквалитетна 
опрема. Потребно је 
обезбедити расвету 

за малу салу Центра, 
али и фотоапарат, 
камеру и пројектор. 

Недостатак стручних 
кадрова и 

неадекватна 
старосна структура. 

Већа промоција 
културних садржаја, 
валоризација рада 

установа и програма 
и у складу са тим 

децентрализација уз 
поштовање 

специфичности 
културног контекста.  

Неготин Нема проблема 

Дом културе 
обезбеђује из 

сопствених 
прихода део 

плате (15%), тако 
да је основни 

проблем што нису 
у потпуности 

финансирани од 
општине 

Недостатак цугова, 
тонске и светлосне 

опреме 
Нема проблема 

Недостатак 
финансија за 

програме због чега 
предлажу већу 

подршку 
Министарства 

културе 

 

 Библиотеке општина Борског округа 
 

Све општине, изузев Кладова, имају библиотеку која функционише као самостална установа. У 
Кладову библиотека не функционише као самостално правно лице, већ као активност Центра за културу. 
Најстарију библиотеку која датира од половине 19. века има Неготин, а најскорије је основана 
мајданпечка библиотека.  

Историјат борске библиотеке везује се за оснивање Читалишта у Злоту још далеке 1869. године. 
Од 1909. године Читалиште ради под називом Социјалистичка читаоница у Злоту које се од 1931. 
године налазило у Соколском дому. Међутим, Библиотека Бора бива уништена од стране Немаца 1941. 
године да би поново била основана као делатност у оквиру новоформиране установе, Дома културе 
1970. године. Осам године касније Народна библиотека Бор постаје самостална установа.  

Библиотека у Неготину спада међу најстарије у Србији, а основана је половином 19. века као 
Неготинско читалиште и прва културна институција у Неготину. Након неготинског, на подручју општине 
оснива се низ других читалишта, а указом од 14. јануара 1909. године у Неготину је званично основана 
Јавна библиотека. Ратови који су уследили коче рад библиотеке, али након Другог светског рата, 1949. 
године поновним оснивањем, рад библиотеке је обновљен.  

Библиотека у Мајданпеку је пре оснивања 2001. године функционисала као допунска делатност 
најпре Народног универзитета, а потом Културно-образовног центра од којег су поменуте године 
издвојени Народна библиотека и Центар за културу као самосталне установе. Библиотека је сада у 
потпуно неусловном простору који дели са апотеком, и плаћа месечну накнаду (116 евра у тренутку 
разговора) Дому здравља у Мајданпеку. 

 
Табела 18: Подаци о оснивању библиотека 

Назив установе 
Општина  
оснивач 

Година 
оснивања 

Народна библиотека Бор 1978 

Библиотека у склопу Центра за културу Кладово 1996 

Народна библиотека Мајданпек 2001 

Народна библиотека Доситеј Новаковић Неготин 1949 

   
 Просторни капацитети  

Једино се библиотека у Мајданпеку налази у изнајмљеном простору тј. користи га уз новчану 
накнаду. Све остале библиотеке Борског округа користе простор који им је дат на коришћење од стране 
општине без накнаде. 
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Највећим простором располаже Народна библиотека Бор, док је у просторно најлошијем положају 
Народна библиотека Мајданпек која функционише у свега 116 м

2
 изнајмљеног простора.  

Управо због малог простора, мајданпечка библиотека једина нема могућност за одржавање 
програма нити читаоницу.  
  
Табела 19: Основни подаци о простору библиотека 

Назив установе 
Површина 
простора 

Број 
читаоница  

Број места у 
читаоницама 

Број 
простора 

за 
програме 

Површина 
простора за 

програме 

Број места за 
седење у 
сали за 

програме 

Народна библиотека, 
Бор 

1.113 м
2
 2 14+30 1 266 м

2 
60 

Библиотека у склопу 
Центра за културу, 

Кладово 
267 м

2 
1 24 1 750 м

2
 355 

Народна библиотека, 
Мајданпек 

116 м
2
 / / / / / 

Народна библиотека 
Доситеј Новаковић, 

Неготин 
510 м

2
 1 20 2 35 м

2
+75 м

2
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 Фонд, програми и корисници 

Када је реч о броју књига, највећим фондом располаже неготинска библиотека, а најмањим 
кладовачка. Најбогатији фонд стране књиге има библиотека у Бору.  
 
Приказ 14: Број књига у библиотека Борског округа 

 
  

Структура фонда показује да највећи удео стручне и научне књиге има Народна библиотека Бор, 
док литературе за децу највише има у библиотеци Кладова. Када је о књигама за особе са 
инвалидитетом реч, ниједна библиотека нема штампана нити ЦД издања за слепе и слабовиде.  

Такође, ниједна библиотека Борског округа није започела процес дигитализације. 
 

Приказ 15: Структура фонда у библиотекама Борског округа 
 

 
    
У периоду од 2007. до 2009. године са највише књига свој фонд обновила је Библиотека у Бору 

која успева да прибави и до неколико пута више књига од осталих библиотека у округу, док је најмање 
књига у истом периоду набавила библиотека у Мајданпеку.  
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Табела 20: Подаци о броју набављених публикација у периоду од 2007. до 2009. године 

Назив установе 
Број набављених публикација 

Укупно 
2007 2008 2009 

Народна библиотека, Бор 3.414 4.380 3.693 11.478 

Библиотека у склопу Центра за културу, Кладово 1.540 2.795 2.533 6.868 

Народна библиотека, Мајданпек 427 703 939 2.069 

Народна библиотека Доситеј Новаковић, Неготин 1.096 2.365 2.033 5.494 

 

 Када је реч о средствима, општина Бор највише издваја за допуну фонда библиотеке. Као 
матична, библиотека у Бору добија и највећа средства за откуп од Министарства културе. Најмање 
средстава за набавку књига добија мајданпечка библиотека чији представници истичу да град, што се 
тиче издвајања за књиге, то не чини континуирано нити у мери у којој би требало.   
 

Табела 21: Подаци о средствима за набавку књига 

Назив установе 

Г
о

д
и

н
а
 

Средства од општине/ 
града 

Средства министарства 
културе 

Број откупљених књига 
од средстава града и 

Министарства културе 
евра динара евра динара 

Народна 
библиотека, Бор 

2006 3.958,48 332.948,00 9.808,53 825.000,00 2.413 

2007 7.411,45 592.621,00 11.380,66 910.000,00 3.414 

2008 8.043,23 654.975,00 11.297,80 920.000,00 4.380 

2009 8.615,02 809.215,00 Н.п. Н.п. 3.693 

Библиотека у 
склопу Центра за 
културу, Кладово 

2006 5.320,60 447.518,10 3.715,35 312.500,00 1.749 

2007 2.621,87 209.645,15 4.439,71 355.000,00 1.475 

2008 7.452,51 606.871,47 4.912,09 400.000,00 2.535 

2009 7.114,59 668.278,40 1.525,11 143.255,00 2.333 

Народна 
библиотека, 
Мајданпек 

2006 130,76 10.998.00 3.269,51 275.000,00 282 

2007 363,93 29.100,00 3.908,03 312.487,00 324 

2008 289,56 23.579,00 4.298,08 350.000,00 520 

2009 11,21 1.053,00 4.258,46 400.000,00 825 

Народна 
библиотека 

Доситеј 
Новаковић, 

Неготин 

2006 4.161,19 349.999,49 Н.п. Н.п. 870 

2007 4.751,28 379.913,39 6.565,77 525.000,00 1.403 

2008 5.049,22 411.167,46 7.245,33 590.000,00 2.257 

2009 2.153,76 202.304,40 6.387,69 600.000,00 1.431 

 *Н.п. – нема података 
  

Највећи број корисника међу библиотекама Борског округа има установа у Бору, а најмањи 
библиотека у Мајданпеку. Најмлађи корисници библиотека су најбројнији у Неготину, док су све остале 
категорије становништва најбројније у борској библиотеци.  
   
Табела 22: Број корисника библиотека у периоду од 2007. до 2009. године 

Назив установе Год. 
Деца до 14 

година 

Ученици 
средњих 

школа 
Студенти Одрасли 

Укупно по 
години 

Народна библиотека, 
Бор 

2007 708 274 141 778 1.901 

2008 737 276 157 773 1.943 

2009 752 287 159 932 2.130 

Библиотека у склопу 
Центра за културу, 

Кладово 

2007 426 160 60 190 836 

2008 448 166 59 219 892 

2009 589 173 45 265 1.072 

Народна библиотека, 
Мајданпек 

2007 73 41 15 130 259 

2008 120 21 14 135 310 

2009 46 143 20 135 344 

Народна библиотека 
Доситеј Новаковић, 

Неготин 

2007 1.127 170 36 283 1.616 

2008 1.216 221 47 316 1.800 

2009 1.244 205 47 292 1.788 
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 Тенденција кретања показује да је број корисника у већини библиотека у порасту у три 
посматране године. Једино је у неготинској библиотеци број корисника у благом паду у 2009. у односу на 
претходну годину. 
  
Приказ 16: Тенденција кретања укупног броја корисника библиотека Борског округа 

 
 
 Када се посета библиотекама сагледа кроз проценат локалног становништва, подаци показују да 
су грађани Мајданпека у најмањем броју корисници библиотеке (свега 1,5%), а да највише корисника има 
библиотека у Кладову. 
 
Приказ 17: Рангирање општина према проценту локалног становништва који су у 2009. години 
били корисници библиотеке   

 
 
Већина библиотека у Борском округу организују додатне програме за публику: књижевне вечери, 

изложбе, предавања, трибине, радионице и друге садржаје (филмске пројекције, продајне изложбе 
књига, радио емисије, позоришне садржаје, музичке програме, наградне конкурсе). Највећи број програма 
има борска библиотека иако је у 2009. години организовала значајно мањи број садржаја у односу на 
претходне две године. Мајданпечка библиотека због недостатка простора и изостанка сарадње са другим 
установама у граду једина не организује додатне програме.  
 
Табела 23: Број пратећих програма у периоду од 2007. до 2009. године 

Назив установе 
Укупан број програма по годинама 

2007 2008 2009 

Народна библиотека, Бор 233 259 189 

Библиотека у склопу Центра за културу, Кладово 57 52 60 
Народна библиотека, Мајданпек / / / 

Народна библиотека Доситеј Новаковић, Неготин 26 38 10 

 
Приказ 18: Број пратећих програма библиотека према врсти садржаја (изузимајући Библиотеку у 
Мајданпеку која због недостатка простора не организује програме за кориснике) 
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Библиотеке у Бору, Кладову и Неготину су умрежене у електронску базу Кобис (Cobiss). 

Корисницима су на располагању и компјутери за претраживање фонда – у Бору и Неготину по два  
рачунара, у Кладову један. Библиотека у Мајданпеку нема електронску базу података и корисници немају 
могућност електронског претраживања фонда.    
 Чланарине у библиотекама крећу се од 300 до 500 динара на годишњем нивоу. У централним 
зградама (не огранцима) библиотеке су радним данима за кориснике отворене од ујутро до увече, док су 
борска и неготинска библиотека отворене и суботом. За своје програме ниједна библиотека не наплаћује 
улазнице. 
 

Табела 24: Чланарина и рад са корисницима 

Назив установе 
Чланарина 

Радно време  
редовна попусти 

Народна библиотека,  
Бор 

400 дин. 
300 дин. за ђаке, 150 дин. за избеглице, не 

плаћају предшколци и ученици првог 
разреда  

Радним данима:  
7:30-19:30 ч 

Суботом:8-13ч 
Библиотека у склопу 

Центра за културу,  
Кладово 

500 дин. 
300 дин. за ђаке, студенте, пензионере, 

особе са инвалидитетом 
Радним данима: 

8-20ч 

Народна библиотека,  
Мајданпек 

400 дин. 
300 дин. ученици, не плаћају најмлађи 

чланови и особе са инвалидитетом 
Радним данима: 

8-20ч 

Народна библиотека 
Доситеј Новаковић,  

Неготин 
450 дин. 

попуст имају ђаци и студенти, не плаћају 
предшколци и ученици првог разреда, 

избеглице и социјално угрожени 

Уторак-петак: 
7:30-20ч 

Суботом:8-14ч 

  

Када је реч о евалуацији програма, борска библиотека то чини преко статистичких података о 
посетама програмима и позајмљеним књигама, неготинска и кладовачка преко годишњег извештаја о 
раду, док мајданпечка, с обзиром да нема програме и не ради годишње евалуације. 
 Библиотеке у Бору, Кладову и Мајданпеку спроводе истраживања потреба корисника као још 
један вид евалуације. Борска библиотека редовно испитује потребе корисника и чланова два пута 
годишње. Мајданпечка је то последњи пут учинила 2009. године испитујући ставове посетилаца о 
целокупном раду библиотеке. Кладовачка је потребе посетилаца последњи пут анкетно сагледала 2010. 
године. 
 Све библиотеке Борског округа документују своје активности на неки начин – пресклипинг, медиа 
клипинг, архивирање.     
  

 Сарадња 
Све библиотеке Борског округа природно сарађују са матичном библиотеком у Бору, као и са 

Народном библиотеком Србије.  
Мајданпечка библиотека као и Центар за културу у том граду има најужу мрежу сарадње од свих 

библиотека у округу. И када је остварују сарадња са другим актерима је логистичка и техничка, али не и 
програмска.  
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Међународну сарадњу остварује једино Центар за културу у Кладову, те је тако и библиотека као 
део те установе повезана са актером изван граница Србије, Територијалним Саветом Вандее. Резултат 
те сарадње је библиобус који је Савет Вандее поклонио библиотеци Кладова 2010. године.   

Када је о сарадњи са медијима реч, једино неготинска библиотека истиче да сарадња не постоји, 
док све остале библиотеке Борског округа указују да сарадњу остварују са локалним медијима 
 

Табела 25: Сарадња са другим актерима у култури  

Назив 
установе 

Ниво сарадње 

Тип сарадње 
Локални ниво 

Регионални 
ниво 

Национални 
ниво  

Међународни ниво 
Сарадња са 

центром округа 

Н
а

р
о

д
н

а
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к
а

, 

Б
о

р
 

Музеј рударства 
и металургије, 

Центар за 
културу општине 

Бор, Фото 
организација 

Библиотеке 
којима је 
матична 
установа 

Народна 
библиотека 

Србије, Музеј 
савремене 

уметности, Rex 
културни центар 

Чланица је 
међународне 

заједница 
библиотека - The 

International 
Federation of Library 

Associations and 
Institutions (IFLA) 

Бор је центар 
округа 

- техничка 
- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на   
  пројектима/ 
  програмима 

Б
и

б
л

и
о

т
е

к
а

 у
 с

к
о

п
у

 

К
у

л
т
у

р
н

о
г 

ц
е

н
т
р

а
, 

К
л

а
д

о
в

о
 

Археолошки 
музеј Ђердапа 

Сви актери у 
култури у 
региону 

Министарство 
културе, 

Народни музеј у 
Београду, 
Народна 

библиотека 
Србије, 

Историјски архив 
Србије  

Територијални 
Савет Вандее 
(Француска) 

Матична 
библиотека Бор, 
Музеј рударства 
и металургије, 

Центар за 
културу, 

одељење 
Историјског 

архива у 
Неготину.  

- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на   
  пројектима/ 
  програмима 

Н
а

р
о

д
н

а
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к
а

,

М
а

јд
а

н
п

е
к
 

Народни музеј 
Мајданпек, 
Центар за 

културу 
Мајданпек 

Народна 
библиотека 

Бор 

Министарство 
културе, 
Народна 

библиотека 
Србије 

Не остварују 
међународну 

сарадњу 

Народна 
библиотека Бор 

-техничка 
- логистичка 
 

Н
а

р
о

д
н

а
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к
а

 Д
о

с
и

т
е

ј 

Н
о

в
а

к
о

в
и

ћ
, 

Н
е

го
т
и

н
 

Све локалне 
установе и 

организације 
културе 

Библиотеке у 
Бору и Кладову 

Удружење 
књижара и 
издавача 

Не остварују 
међународну 

сарадњу  

Народна 
библиотека Бор 

- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 

 

 Кадрови
2
 

Међу библиотекама Борског округа највише запослених има библиотека у Бору, па библиотека у 
Неготину, а најмање запослених има библиотека у Кладову која функционише у склопу Центра за 
културу, па се библиотечком делатношћу бави петоро запослених.  
 

Приказ 19: Број запослених у библиотекама Борског округа 

 

                                                           
2
 Из прегеледа запослених биће искључена библиотека у Кладову, будући да је кадровска структура, с обзиром на то да се 

библиотека налази у склопу Центра за културу, приказана код прегледа поливалентних установа Борског округа у извештају  
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 Старосна структура показује да кадрова до 30 година у библиотекама Борског округа нема, а да 
су најбројнији кадрови између 40 и 49 година старости. Најмлађи кадар је у неготинској библиотеци, а 
најстарији у библиотеци у Мајданпеку. Полна структура показује да су у свим библиотекама бројније 
жене. 
 
Табела 26: Просечна старост запослених у установама 

Назив установе Просечна старост запослених 

Народна библиотека, Бор 46 

Народна библиотека, Мајданпек 49 

Народна библиотека Доситеј Новаковић, Неготин 44 

 
Приказ 20: Полна структура и број припадника мушког и женског пола у установама 
 

 
 

Приказ 21: Старосна структура кадрова у установама 

 
 
 Када је о образовној структури реч, у библиотеци Мајданпека предњаче средњеобразовани, док у 
борској и неготинској библиотеци већину чине кадрови за вишим и високим образовањем.  
 

Приказ 22: Образовна структура и број кадрова према стручној спреми у установама 
 

 
  

Када је реч о сарадницима, неготинска библиотека истиче да за нема потребу за њима, тако да у 
тој установи нема хонорарних сарадника нити волонтера. Мајданпечка библиотека истиче да има 
волонтере, али не и који број волонтера јој помаже у раду. Борска библиотека има два хонорарна 
сарадника, и не ангажује, али истиче потребу за троје волонтера.   
 

 Буџет 
Библиотеке Борског округа се највећим делом финансирају из општинског буџета

3
. Други извор 

прихода су сопствена средства у библиотекама Неготина и Мајданпека, док су у борској библиотеци то 
средства од Републике.  

                                                           
3
 Не рачунајући кладовачку библиотеку за коју  неће бити посебно  представљен буџет јер је представљен у оквиру буџета Центра 

за културу у Кладову у делу извештаја који се тиче поливалентних установа.  
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Приказ 23: Извори финансирања установа у 2008. и 2009. години 

 
 
Према броју запослених и броју програма, природно највећи укупан буџет, као и средства за 

програме, и у 2008. и у 2009. години имала је матична библиотека у Бору, док најмањим средствима 
располаже библиотека у Мајданпеку – неколико пута мањим од осталих библиотека у округу. 
 Пад буџета у 2009. години забележиле су библиотеке у Бору (за 6,9%) и Неготину (за 4,5%). 
Насупрот њима, пораст буџета у две посматране године забележила је мајданпечка библиотека за 27%. 
 

Табела 27: Висина и расподела буџета библиотека у 2008. и 2009. години  

Општина Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Народна 

библиотека,  

Бор 

2008. 
244.247,42 евра 194.682,10 евра 41.919,30 евра 7.646,02 евра 

19.889.507,00 дин. 15.853.314,00 дин. 3.413.564,00 дин. 622.629,00 дин. 

2009. 
227.319,16 евра 185.527,59 евра 34.149,37 евра 7.642,21 евра 

21.352.248,00 дин. 17.426.736,00 дин. 3.207.674,00 дин. 717.838,00 дин. 

Народна 
библиотека, 
Мајданпек 

2008. 
30.428,16 евра 29.346,52 евра / 1.081,64 евра 

2.477.820,00 дин. 2.389.740,00 дин. / 88.080,00 дин. 

2009. 
38.734,86 евра 38.508,37 евра / 226,49 евра 

3.638.392,00 дин. 3.617.118,00 дин. / 21.274,00 дин. 

Народна 
библиотека 

Доситеј 
Новаковић, 

 Неготин 

2008. 
175.988,55 евра 131.967,58 евра 39.066.52 евра 4.954,48 евра 

14.331.064,58 дин. 10.746.357,73 дин. 3.181.254,89 дин. 403.451,96 дин. 

2009. 
168.103,54 евра 128.947,07 евра 36.135,50 евра 3.020,98 евра 

15.790.083,08 дин. 12.112.088,26 дин. 3.394.232,52 дин. 283.762,30 дин. 

  

 Највећи удео у буџету библиотека имају зараде запослених, а најмањи програми установа. 
Изузетак је библиотека у Мајданпеку која наводи да нема текуће трошкове, и то због изнајмљеног 
простора, те тај део трошкова сноси Дом здравља, односно општина.  
 
Приказ 24: Структура буџета библиотека у 2008. и 2009. години  

 
 
Као што показује приказ 20, за програме из буџета, у просеку, највише издваја библиотека 

општине Бор (око 3%), а најмање мајданпечка библиотека код које просек издвајања за две посматране 
године износи 2,1%.  
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Када је о инвестицијама реч, од 2007. године у своју библиотеку уложила је једино општина 
Мајданпек. Библиотека у Мајданпеку поред тога добила је и средства од Министарства културе.  
  Када је о приоритетним инвестицијама реч, борска библиотека наводи реконструкцију 
електроинсталације, санације оштећења кровних ограда и метално-стаклених конструкција које чине два 
зида библиотеке.   

Библиотека општине Мајданпек као приоритет наводи реконструкцију простора за потребе 
библиотечке делатности, будући да библиотека дели простор са апотеком. Опремање простора 
библиотечком опремом је такође препознато као приоритет у улагању.  

У библиотеци Неготина као приоритет истичу куповину полица за књиге, канцеларијског 
намештаја, информатичке опреме и службеног аутомобила.  
 
Табела 28: Последња инвестициона улагања у библиотеке Борског округа 

 Тип инвестиције Финансијер Година 
Износ у 
еврима 

Износ у 
динарима 

Мајдан-
пек 

Библиотечка и информатичка 
опрема 

Министарство 
културе 

2007 7.788,34 622.757,00 

Библиотечка опрема Општина Мајданпек 2007 3.467,24 277.241,00 

  
 Проблеми 

Када су проблеми у питању свим библиотекама простор је најболнија тачка. Борска библиотека је 
добила одлуку о исељењу због статичке несигурности објекта. Међутим, како нема други простор, та 
установе се и даље налази у несигурној згради. Мајданпечка библиотека дели простор са апотеком, а 
део намењен тој установи је веома мали и неуслован за обављање библиотечке делатности. То је и 
разлог зашто библиотека не организује додатне програме. Неготинска библиотека налази се у два 
објекта што представља проблем и за запослене и њихове редовне активности, али и за кориснике. У 
неготинској установи такође се истиче да је укупан простор није довољно велики за све активности.  

Финансијске тешкоће такође истичу све библиотеке због недовољно средстава за набавку књига 
и организацију програма.   

Све библиотеке истичу и дотрајалост и недовољну опремљеност информатичком опремом. 
Кадровске проблеме нема једино библиотека у Мајданпеку.  

 
Табела 29а: Проблеми библиотека Борског округа   

Завод Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Бор 

Недостатак простора 
у згради која пати од 
40-годишње небриге, 

лоше 
електроинсталације, 

грејања, 
непмогућности 
климатизације 

Недовољно 
средстава уз 
нередовно 

пребацивање и оних 
одобрених.  

Застарела опрема, 
лоша интернет 

конекција, 
недостатак 

службеног возила јер 
установа води бригу 

о 53 библиотеке 

Потреба за 
информатичким 

систем инжењером, 
библиотекарем 

информатичарем, 
филологом, 

књиговесцем, 
столаром, 

електричарем 

Недовољно 
разумевање 
оснивача за 

потребе додатног 
финансирања па су 

средства већ три 
године иста. 

Кладово 
(проблеми 
Центра за 
културу у 

библио-течкој 
делатности) 

Потребан је већи 
простор за 

читаоницу, те стога и 
новац за 

реконструкцију 

Недовољно 
средстава за 
програме и 

реконструкцију 
простора ради 

повећања читаонице  

Поитреба за 
информатичком 

опремом 

Неадекватна 
кадровска структура 
због запошљавања 
на основу политике, 

а не на основу 
потреба.  

Недовољно их је 
због недостатка 

средстава 

Мајданпек 

Потребан је већи 
(садашњи је 116м 2) 

самостални 
(садашњи дели са 

апотеком) простор и 
прилагођен 

библиотечкој 
делатности.  

Недовољно 
средстава за набавку 

књига. 

Застарела опрема. 
Библиотека има пет 
компјутера Пентиум 

1 

Нема проблема 
Програма нема 
због недостатка 

простора за исте. 
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Табела 29б: Проблеми библиотека Борског округа   

Завод Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Неготин 

Недовољан и 
неадекватан простор 
који не задовоњава 
стандарде. Дечје и 
завичајно одељење 

је у једној, а 
одељење за одрасле 

у другој згради. 
Недостаје простор за 
читаоницу, магацин и 

депо 

Недовољно 
средстава за набавку 

књига према 
стандардима и за 

организацију 
програма. 

Недостатак 
информатичке 

опреме, полица за 
књиге, службеног 

возила 

Потребан особа за 
обављање 

књиговодствених 
послова 

Недостатак 
искуства у изради 

пројеката и 
стратешком 

планирању због 
чега се јавља 

потреба за 
стручним 

усавршавањем 
запослених како би 

се пројектима 
конкурисало не 

само у земљи него 
и код иностраних 

фондација.  

 

 Музеји општина Борског округа 
 

Све општине, изузев Кладова, имају музеј који функционише као самостална установа. Ипак, у 
Кладову се налази Археолошки музеј Ђердапа који је правно део Народног музеја у Београду. Најстарији 
музеј налази се у Неготину, док је намлађа установа овог типа у Мајданпеку која се 1998. године одвојила 
од борског музеја.  

Иако прва музејска поставка у Бору датира из 1950. године, Музеј рударства и металургије Бор 
почео је да ради 1961. године као Народни музеј у Бору, а од 1974. године функционише као 
специјализовани музеј који интердисциплинарним приступом проучава и презентује развој рударства и 
металургије од праисторије до данас и утицај те привредне гране на развој и промене локалне средине у 
природном и друштвеном погледу. 

Археолошки музеј Ђердапа, са седиштем у Кладову, представља један од најзначајнијих, 
реализованих циљева великог научно – истраживачког пројекта Ђердап (I,II), на пољу континуиране 
заштите, истраживања, презентовања природног и културног археолошког наслеђа Дунава – Регије 
Гвоздена Врата – Ђердап, са гравитирајућим контекстом. Регија обухвата теиторију од Великог Градишта 
до Прахова, угрожену подизањем нивоа Дунава, услед градње две хидроелектране тј. неколико општина: 
Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин. Музеј презентује наслеђе Регије у хронолошком распону од 
10.000 година. 

Музеј у Мајданпеку је завичајна установа заштите културних добара комплексног типа 
територијално надлежна за општину Мајданпек. Мисија Музеја је истраживање, обрада, чување и 
излагање материјалних, духовних и природних добара с посебном пажњом према археометалургији и 
традиционалној култури Влаха као значајног дела историје и културе овог краја. Музеј је до краја 90-их 
година прошлог века био у саставу борског музеја. 

Музеј у Неготину, основан 1934. године, један је од најстаријих у Србији. Наиме, први музеји 
комплексног типа у Србији, без Војводине и Београда, основани су у Нишу и Неготину. Све до половине 
20. века музеј није имао кустосе. Установа је 1952. године добила зграду трговца Душана Јотића, што је 
био адекватан простор за музејске збирке. Од тада се све више увећава број експоната, а касније су 
отворена и два нова музејска објекта: Родна кућа Стевана Стојановића Мокрањца 1964, и, у конаку кнеза 
Тодора, стална поставка посвећена Хајдук Вељку, 1997. године. Музеј води бригу и о археолошком 
налазишту Врело у Шаркамену.  

 
Табела 30: Подаци о оснивању музеја и броју објеката које музеји користе 

Назив установе 
Општина  
оснивач 

Година 
оснивања 

Број објеката које 
музеј користи 

Музеј рударства и металургије  Бор 1950 4 

Археолошки музеј Ђердапа Кладово 1996 11 

Музеј у Мајданпеку Мајданпек 1998 1 

Музеј Крајине Неготин 1934 3 

   



26 
 

 Просторни капацитети  
Једино је музеј у Неготину власник зграде у којој се налази. Музеји у Бору и Мајданпеку обављају 

делатност у простору који им је дат на коришћење од стране општине без накнаде. Музеј у Кладову 
налази се у простору који им је без накнаде уступила хидроелектрана Ђердап. 

Највећим простором располаже Археолошки музеј у Кладову, док је у просторно најлошијем 
положају музеј у Мајданпеку који своју делатност обавља у свега 58 м

2
 простора (изузимајући депо од 

110 м
2
). Борски музеј се једним делом налази у згради Центра за културу, па тај простор користи за своје 

програме.  
Сви музеји изузев борског, за своје програме користе и просторе на отвореном. Мајданпечки музеј 

окупља публику у амфитеатру испред музеја где може да стане око 30 гледалаца. Археолошки музеј 
Ђердап за програме користи музејски парк – лапидаријум, односно сцену Мали одеон. Неготински музеј 
користи летњу позорницу Музеја Хајдук Вељка. Интересантно је да је Бор до скоро имао парк са 
музејском поставком рударских машина предузећа РТБ Бор, али су оне сада размештене по целом граду, 
што Бору даје посебан изглед.  
 Од четири музеја у Борском округу два у оквиру свог простора имају конзерваторску радионицу. 
Музеј у Мајданпеку и музеј у Неготину немају радионицу за заштиту предмета, већ користе услуге других 
музеја.  
 
Табела 31: Основни подаци о просторима у оквиру којих музеји организују делатност 

Назив установе 
Површина 
простора  

Број депоа  
Површина 

депоа 

Број 
затворених 
простора за 

програме  

Површина 
простора за 

програме 

Број места 
за седење у 

сали за 
програме 

Музеј рударства и 
металургије, Бор 

942,5 м
2
 5 145,5 м

2
 2 100 м

2
+н.п. 60+60 

Археолошки музеј 
Ђердапа, Кладово 

1.725,5 м
2 

5 966 м
2
 Више сала  Н.п. Н.п. 

Музеј у Мајданпеку 168 м
2
 1 110 м

2
 1 35 15-20 

Музеј Крајине, Неготин 1.032,1 м
2
 3 69 м

2
 1 50 м

2
 100 

 
 Фонд, програми и корисници 

Када је реч о броју предмета, највећим фондом располаже археолошки музеј у Кладову који има 
на стотине хиљада артефаката, предмета од праисторије, преко римске до касносредњовековне епохе. 
За њим према броју предмета следи борски музеј, док музеј у Мајданпеку има најмање музејских 
предмета у својим фондовима.  

Музеј у Кладову је специјализовано одељење Народног музеја задужено за археолошко наслеђе 
Подунавља источне Србије, те као такав располаже само археолошком збирком. 
 
Табела 32: Број предмета према збиркама у музејима Борског округа (изузимајући Археолошки 
музеј Ђердапа)     

Збирке Бор Мајданпек Неготин 

Етнолошка 1.800 243 1.760 

Археолошка 3.083 90 3.492 
Ликовна - 106 - 

Фотографска - 196 - 
Историјско-уметничка 1.050 174 155 

Минералошка 32 - - 
Техничка 130 - - 

Нумизматичка 1632 42 - 
Историјска 5800 - 3.514 

Природњачка - 151 - 

УКУПНО ПРЕДМЕТА 13.527 1.002 8.921 

 
Структура фонда показује да историјска збирка има највећи удео у фонду борског и неготинског 

музеја, док у мајданпечком музеју највећи део фонда заузима етнолошка збирка.  
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Приказ 25: Структура фонда у музејима Борског округа (изузимајући Археолошки музеј Ђердапа у 
Кладову који има само предмете из археолошке збирке) 
 

 
  

Када је реч о обради и конзервацији предмета, борски музеј има 70,5% обрађених предмета али 
само 15,7% конзервираних. Са друге стране мајданпечки музеј, који је и најуспешнији у конзервацији, 
заштитио је 88,5% својих предмета, док је проценат конзервираних предмета у неготинском музеју 44,4%. 
За разлику од борског, музеји у Неготину и Мајданпеку су у потпуности обрадили предмете. Археолошки 
музеј конзервирао је око 30% предмета, док подаци о обрађености нису достављени Заводу.  

Када се заштита предмета сагледа по збиркама, у борском музеју највише конзервираних 
предмета налази се у оквиру археолошке збирке (44%), у неготинском у оквиру етнолошке (79,5%), а у 
мајданпечком је археолошка збирка у потпуности конзервирана, а етнолошка има конзервирано 82,3% 
предмета.     
 Када је реч о поставкама, сви музеји, изузев мајданпечког, имају сталне поставке. У борском 
поставка датира из 1999. године. У неготинском музеју су поставке старе око 20 година, изузев 
археолошке која је обновљена 2009. године. Поставка у Археолошком музеју Ђердапа датира из 1996. 
године када је Музеј и основан с тим да се сваке године допуњује новим предметима.       

Цена обиласка сталне поставке креће се од 50,00 до 150,00 динара, док су пратећи програми 
бесплатни. Радно време је у свим музејима прилагођено потребама и обавезама данашњих запослених 
људи, тако да су сви музеји отворени у вечерњим часовима, или у договореним терминима. Музеј у 
Мајданпеку није редовно отворен за посетиоце јер нема сталну поставку, али за време изложби ради 
двократно, па је отворен и у вечерњим часовима.  
 
Табела 33: Отвореност  посетиоцима 

Назив установе 
Цене улазница 

Радно време  Стална 
поставка 

Изложбе и 
програми 

Музеј рударства и 
металургије, Бор 

50,00 дин. Бесплатно Радним данима: 7-20 ч; суботом:9-13ч 

Археолошки музеј Ђердапа,  
Кладово 

100,00 дин. Бесплатно 
Уторак-недеља: 

10-17ч; по договору и уз најаву музеј се може посетити и ван 
редовног радног времена 

Музеј у Мајданпеку, 
Мајданпек 

Не постоји Бесплатно 
За посетиоце музеј није отворем, изузев када је посета 

најављена или за време изложби. Музеј радним данима ради од 
7-15ч; за време изложби 18-20ч 

Музеј Крајине, Неготин 150,00 дин. бесплатно Радним данима: 8-15ч, у сезони посета 8-18ч 

 
 Сви музеји поред редовне делатности, организују и пратеће програме. Борски музеј организује 
изложбе, трибине, радионице, промоције књига али и редовне манифестације као што су Недеља 
археолошког филма и Отворени ликовни атељеи. Неготински музеј организује изложбе и промоције 
књига. Музеј у Кладову Заводу није доставио податке о броју пратећих садржаја, али организује у 
сарадњи или самостално разне манифестације културно-забавног карактера, едукативне радионице, 
археолошка ископавања, конференције. Музеј у Мајданпеку  2007. године није организовао пратеће 
садржаје, док је у 2008. и 2009. години организовао две промоције књига и две филмске смотре.   
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Приказ 26: Број пратећих програма музеја према врсти садржаја  
 

 

 
  

Када је у питању посећеност, број љубитеља музеја највећи је у неготинском музеју, а најмањи у 
мајданпечком што је и очекивано када се има у виду да Музеј у Мајданпеку није отворен за посетиоце. У 
музејима у Неготину и Бору приметан је пад посетилаца у 2009. години у односу на претходну с тим да је 
у Неготину пад врло осетан, док у Бору није толико изражен. У Кладову је приметан веома велики скок 
посетилаца у 2009. години у односу на претходне две, док је у Мајданпеку повећање посетилаца 
континуирано, али незнатно.  
 
Приказ 27: Тенденција кретања броја посетилаца музеја Борског округа 

 
 

Када је реч о евалуацији програма, то чине музеји у Кладову и Мајданпеку преко годишњег 
извештаја о раду, док их преостала два музеја у Борском округу не раде. 
 Ниједан музеј не спроводи истраживања потреба посетилаца као још један вид евалуације.  

Сви музеји Борског округа документују своје активности углавном преко фотоархиве и 
медиаклипинга.     
 Када је реч о доступности музејских садржаја страним туристима, музеји у Кладову и Бору 
штампају двојезичне брошуре на српском и енглеском језику, док музеји у Неготину и Мајданпеку то не 
чине. 

 Сарадња 
Музеј у Кладову има најужу мрежу сарадње од свих музеја у округу. То је и једини музеј који не 

сарађује са осталим музејима у округу. 
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Међународну сарадњу не остварује ни један музеј Борског округа.  
Када је о сарадњи са медијима реч, сви музеји сарађују са медијима у свом месту, с тим да једино 

борски музеј истиче сарадњу и са регионалним телевизијама у Бору и Зајечару, као и са дописништвима 
Политике, Блица и Курира.  

Археолошки музеј у Кладову посебно истиче своју сарадњу са школама у тој општини. 
Два музеја (борски и неготински) чланови су националних асоцијација, док ниједан музеј нема 

чланство у међународним музејским заједницама и асоцијацијама.  
 

Табела 34: Сарадња са другим актерима у култури  

Назив 
установе 

Ниво сарадње 

Тип сарадње 
Локални ниво 

Регионални 
ниво 

Национални 
ниво  

Међународни 
ниво 

Сарадња са 
центром округа 

М
у

з
е

ј 
р

у
д

а
р

с
т
в

а
 и

 
м

е
т
а

л
у

р
ги

је
, 

Б
о

р
 Сви актери у 

култури на 
локалном нивоу 

Музеји у 
Неготину, 

Мајданпеку, 
Књажевцу; 

поливалентни 
центри у 

Бољевцу и 
Кладову; 

уметничка 
удружења у 

региону  

Све матичне 
музејске 

установе, 
институти за 
археологију, 

историју 
уметности; члан 

је Заједнице 
научно-техничких 

музеја. 

Не постоји 
сарадња 

Бор је центар 
округа 

- техничка 
- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
 

А
р

х
е

о
л

о
ш

к

и
 м

у
з
е
ј 

Ђ
е

р
д

а
п

а
, 

К
л

а
д

о
в

о
 

Центар за 
културу  

Не остварују 
сарадњу 

Стручне и научне 
институције које 

се баве 
истраживањем и 

заштитом 
наслеђа.  

Не остварују 
међународну  

сарадњу 

Не постоји 
сарадња 

- логистичка 
-сарадња на   
  пројектима/ 
  програмима 

М
у

з
е

ј 
у
 

М
а

јд
а

н
п

е
к
у

, 

М
а

јд
а

н
п

е
к
 

Центар за 
културу 

Мајданпек  

Музеј рударства 
и металургије у 
Бору, Народни 

музеј у 
Пожаревцу 

Народни музеј у 
Београду, 

Етнографски 
музеј у Београду 

Не остварују 
међународну 

сарадњу 

Музеј рударства 
и металургије 

-техничка 
- логистичка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на   
  пројектима/ 
  програмима 

М
у

з
е

ј 
К

р
а

ји
н

е
, 

Н
е

го
т
и

н
 

Дом 
културеСтеван 

Мокрањац, 
Народна 

библиотека 
Доситеј 

Новаковић, 
Историјски архив  

Музеји у 
Зајечару, Бору и 

Књажевцу 

Народни музеј у 
Београду; члан је 

Музејског 
друштва Србије 

Не остварују 
међународну 

сарадњу  

Музеј рударства 
и металургије 

-техничка 
- сарадња на     
  организацији   
  догађаја 
-сарадња на    
  пројектима/ 
  програмима 

 
 Кадрови 

Највише запослених има музеј у Бору, а најмање Музеј у Мајданпеку. Музеј у Кладову има исти 
број стално запослених као и Музеј у Мајданпеку, с тим да користи кадрове хидроелектране Ђердап за 
физичко-техничко обезбеђење Установе.     
 

Приказ 28: Број запослених у музејима Борског округа 
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 Старосна структура показује да једино музеј у Кладову има (једног) запосленог испод 30 година 
старости. Најбројнији су запослених између 40 и 49 година старости. Музеј у Неготину има најмлађи 
кадар, а најстарији Музеј у Мајданпеку. Када је полна структура у питању, у музејима Бора и Кладова 
бројније су жене, а у остала два музеја припадници мушког пола.  
 
Табела 35: Просечна старост запослених у установама 

Назив установе Просечна старост запослених 

Музеј рударства и металургије, Бор 49 

Археолошки музеј Ђердапа, Кладово 46 

Музеј у Мајданпеку, Мајданпек 62 

Народна библиотека Доситеј Новаковић, Неготин 44 

 
Приказ 29: Полна структура и број припадника мушког и женског пола у установама 
 

 
 
Приказ 30: Старосна структура кадрова у установама 

 
 
 Када је о образовној структури реч, у свим музејима, изузев кладовачког, предњаче више и 
високообразовани. Музеј у Бору једини међу запосленима има основнообразоване. 
 
Приказ 31: Образовна структура и број кадрова према стручној спреми у установама 

 
  

Када је реч о сарадницима, једино кладовачки музеј ангажује хонорарне сараднике по потреби. 
Ниједан музеј нема волонтере иако борски истиче потребу за три волонтера, кладовачки за њих 30 до 50 
за потребе ископавања и уређења баштине, неготински и мајданпечки за по два волонтерска сарадника.  
 

 Буџет 
Музеји Борског округа се највећим делом финансирају од стране оснивача. Једино се 

финансирање Археолошког музеја Ђердапа врши преко Народног музеја у Београду чији је та кладовачка 
установа формално и део

4
. Други извор финансирања у музејима Борског округа је Република.  

                                                           
4
 Археолошки музеј у Кладову није Заводу доставио потпуне податке о финансирању у смислу средстава за плате запослених и 

текућих трошкова. Једини податак којим Завод располаже је да се делатност и програми Музеја финансирају 30% од стране 
Републике, а 70% кроз донације. 
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Приказ 32: Извори финансирања установа у 2008. и 2009. години (изузимајући Археолошки музеј 
Ђердапа који Заводу није доставио податке јер се финансира преко Народног музеја у Београду) 

 
 

Највећи укупан буџет, као и средства за програме, и у 2008. и у 2009. години имао је Музеј 
рударства и металургије у Бору, док најмањим средствима располаже Музеј у Мајданпеку.  
 Пад буџета у 2009. години забележиле су библиотеке у Бору (за 6,9%) и Неготину (за 4,5%). 
Насупрот њима, пораст буџета у две посматране године забележила је мајданпечка библиотека за 27%. 
 
Табела 36: Висина и расподела буџета музеја у 2008. и 2009. години  

Општина Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Музеј рударства и 

металургије,  

Бор 

2008. 
241.785,38 евра 172.317,33 евра 19.484,07 евра 26.068,98 евра 

19.689.012,00 дин. 14.032.110,00 дин. 3.534.058,00 дин. 2.122.844,00 дин. 

2009. 
187.668,55 евра 159.506,47 евра 19.484,07 евра 8.678,01 евра 

17.627.838,00 дин. 14.982.554,00 дин. 1.830.152,00 дин. 815.132,00 дин. 

Музеј у Мајданпеку, 
Мајданпек 

2008. 
41.089,60 евра 26.046,34 евра 3.757,75 евра 11.285,52 евра 

3.346.000,00 дин. 2.121.000,00 дин. 306.000,00 919.000,00 дин. 

2009. 
32.342,99 евра 25.071,68 евра 3.119,31 евра 4.152,00 евра 

3.038.000,00 дин. 2.355.000,00 дин. 293.000,00 390.000,00 дин. 

Музеј Крајине, 
 Неготин 

2008. 
122.246,16 евра 89.682,80 евра 21.511,17 евра 11.052,19 евра 

9.954.725,00 дин. 7.303.032,00 дин. 1.751.693,00 дин. 900.000,00 дин. 

2009. 
122.101,56 евра 85.170,08 евра 12.988,30 евра 23.943,18 евра 

11.469.085,00 дин. 8.000.085,00 дин. 1.220.000,00 дин. 2.249.000,00 дин. 

  

 Највећи удео у буџету музеја имају зараде запослених, док се програми и текући трошкови у 
буџетима музеја у Бору и Неготину смењују на другом месту према количини средстава која се у те сврхе 
издваја.  
 
Приказ 33: Структура буџета музеја у 2008. и 2009. години  
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  Из приказа 33 види се да је борски музеј у 2009. години за програме издвојио чак 66,7% мање 
средстава за програме него у 2008. години. Са друге стране неготински музеј је у 2009. години више него 
удвостричио средства за програме у односу на 2008. годину (за 116%). У оба случаја текући трошкови 
били су мањи од средстава издвојених за програме. Музеј у Мајданпеку у обе посматране године издваја 
више средства за програме него за одржавање Установе. Мајданпечки музеј у поређењу са друга два 
музеја из буџета издваја највише за програме. Међутим, треба имати у виду да тај музеј има најмањи 
простор и најмањи број запослених те су трошкови који иду у те сврхе знатно мањи него у неготинској и 
борској установи тог типа.     

Када је о инвестицијама реч, од 2007. године у свој музеј највише је уложила општина Неготин. 
Музеј у Мајданпеку је једини добио средства од Министарства културе у посматраном периоду (2007-
2009).  
  Када је о приоритетним инвестицијама реч, борски музеј не наводи своје потребе. Мајданпек 
истиче неопходност већег простора за потребе сталне поставке. Музеј Крајине у Неготину наводи као 
приоритет сређивање димњака у главној музејској згради. Кладовачки музеј наводи највише потреба -  
реконструкцију зграде у циљу повећања капацитета и безбедности, замену дотрајалих витрина, увођење 
климатизације, креирање савременог Инфо визитор центра регије и документационог и конзерваторског 
интердисциплинарног центра регије, поправку депоа и уређење смештајних капацитета за боравак и рад 
стручњака.  
 
Табела 37: Последња инвестициона улагања у библиотеке Борског округа 

 Тип инвестиције Финансијер Година 
Износ у 
еврима 

Износ у 
динарима 

Музеј 
рударства и 
металургије, 

Бор 

Поплочавање изложбене 
галерије  

Општина Бор 2007 3.414,07 272.990,00 

Преграђивање степеништа 
за потребе архиве 

Општина Бор 2008 760,15 61.900,00 

Археолошки 
музеј Ђердапа, 

Кладово 

Електорнски систем 
заштите изложбе 

Хидроелектрана Ђердап 2007 Н.п Н.п. 

Противпожарна заштита Н.п. 2008 Н.п. Н.п. 

Музеј у 
Мајданпеку, 
Мајданпек 

Адаптација простора Министарство културе 2008 8.596,15 700.000,00 

Музеј Крајине, 
Неготин 

Одржавање зграда и 
опрема 

Општина Неготин и 
сопствена средства 

2007 6.678,34 534.000,00 

Улагања у зграде 
Општина Неготин и 
сопствена средства 

2007 1.469,48 117.500,00 

Одржавање зграда 
Општина Неготин и 
сопствена средства 

2008 2.541,46 206.956,00 

Одржавање зграда 
Општина Неготин и 
сопствена средства 

2009 1.064,61 100.000,00 

 *Н.п- нема података 

 
 Проблеми 

Када је о проблемима реч, недостатак простора навели су сви музеји Борског округа. Ипак, 
највећи проблем тог типа има Музеј у Мајданпеку који располаже само једном просторијом за публику од 
око 30 м

2
 због чега није у могућности да организује програмске активности, а ни сталну поставку. 

Проблеме са финансирањем нема једино музеј у Бору, док је Неготин специфичан јер мора из 
сопствених средстава да издваја део за плате, па тако „губи“ средства која би иначе уложио у програме.  

Опрема је још један од проблема који деле сви музеји, и ту је углавном реч о дотрајалости или 
недостатку техничких уређаја.  

Сви музеји имају кадровских проблема у смислу недостатка високостручног кадра, али је опет 
најалармантнија ситуација у мајданпечком музеју који због честе промене директора нема континуитет у 
раду, нити кустоса који би организовао сталну поставку.  

Са програмским активностима једино неготински музеј нема проблема.      
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Табела 38: Проблеми музеја Борског округа   

Музеј Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Бор 

Недостатак 
простора. Постоји 
потреба за још три 

депоа, још једну 
конзерваторску 

радионицу, већим 
изложбеним 
простором, и 

додатним радним 
простором. Решење 

виде у новом 
наменском објекту 
јер су у постојећи 

усељени 1984. 
године као 

привремено решење. 

Нема проблема  

Потреба за 
модернизацијом 

компјутерске опреме, 
клима уређајем за 

музејску библиотеку, 
адекватним 
орманима и 

полицама за депое.  

Постоји потреба за 
дипломираним 

правником, водичем, 
уредником-

преводиоцем. 

Стална музејска 
поставка. 

Недостаје простор 
за прегледну 

сталну поставку. 

Кладово 

Потребан је већи 
простор за чије 

проширење постоји 
идејно решење 

Не постоје стабилни 
извори 

финансирања. 
Делатност се 

финансира од стране 
донатора највећим 

делом. 

Проблем 
дотрајалости опреме 

и потреба за 
модернизацијом исте 

Због идеје креирања 
интердисциплинарне 

институције за 
заштиту  и 

презентацију 
целокупног наслеђа 

регије Ђердап 
Постоји потреба за 

два археолога, 
конзерватором, 
едукаторима-

водичима, 
архитектама, 

техничким особљем, 
обезбеђењем. 

Постоји потреба за 
правно 

утемељеним 
оквиром 

надлежности, 
права и обавеза 

над регијом и 
заштитом наслеђа 

регије.  

Мајданпек 
Недостатак простора 

за сталну поставку  

Мали проценат 
реализације 

планираног буџета 
музеја због 

незаинтересованост
и за потребе од 

стране оснивача. 
Једно од решења 
проблема виде у 
конкутрисању за 

средства код 
Министарства 

културе. 

Незадовољавајући 
информатичко-
комуникацијски 

систем. Потребно је 
најмање два 

компјутера, видео 
бим, фотографска 

опрема, видео 
камера. Решење 

виде у конкурисању 
код Министарства 

културе за добијање 
опреме. 

Недовољан број 
високостручног 

кадра. Потребна су 
најмање два кустоса.  

Немогућност 
реализације 
програма и 

креирања сталне 
поставке због 

недостатка 
простора и 

високостручног 
кадра, те истичу 

потребу за 
конкурисањем код 

Националне 
агенције за 

запосшљавање и  
доделе волонтера 
и практиканата, и 

јавним радовима за 
послове обраде 

грађе.  

Неготин 

Грејање, мали депои, 
недостаје им 

конзерваторска 
радионица 

Из сопствених 
прихода финансирају 

20% плата 
запослених, јер им 

општина обезбеђује 
само 80% 

Недостаје опрема за 
археолошка 

истраживања 

Недостатак стручног 
кадра – историчар и 
историчар уметности 

Нема проблема  
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 Историјски архив  Борског округа 
 

Историјски архив Борског округа налази се у Неготину. Основан је одлуком Народног одбора 
града Неготина, а на предлог управе Музеја, 8. марта 1952. године под називом Градска државна архива 
у Неготину. У јуну исте године Савет за просвету, науку и културу доноси решење којим се Архив одваја 
од Градске државне архиве у Зајечару и именује у Државни историјски архив Неготин задужен за 
подручје срезова крајинског, кључког и поречког. Године 1959. Архив добија ново име – Историјски архив 
среза Неготин, па 1965. Историјски архив среза Зајечар-Неготин; 1968. опет добија ново име – Историјски 
архив Неготин, да би 1974. године био преименован у Историјски архив Крајине, Пореча и Кључа у 
Неготину. Године 1987. Архив се припаја Музеју Крајине у Неготину, али 1994. Архиву се враћа 
самосталност и старо име из 1974. године. Данашњи назив, Историјски архив Неготин добија 1996. 
године када се и одређује надлежност над подручјем Борског округа – поред Неготина над општинама 
Бор, Кладово и Мајданпек. 

          
 Просторни капацитети 

  Архив је смештен у две зграде у Неготину, али располаже простором у истуреном одељењу Бору. 
Први објекат, зграду Среског начелства укупне површине 750 м

2
 Установа је од стране општине Неготин 

добила на трајно коришћење 1972. године. До значајног повећања простора дошло је 1997. године, када 
Архив упућује молбу Министарству унутрашњих послова и добија од њих зграду у околини Архива.   
  Данас Архив располаже простором од 750 м

2
 у којем 450 м

2
 заузимају депои и 300 м

2
 радне 

просторије. Зграда није споменик културе и у власништву је установе.  
  Архив нема простор за јавне програме. 
 

 Фонд 
Архив, закључно са мајем 2010. године када су подаци прикупљени, поседује 1.500 м архивске 

грађе обухватајући период од 1837. до 2005. године, од чега је сређено 650 дужних метара. 
Установа води бригу о 380 регистратура, а располаже са 684 фонда и збирки, од којих је 305 

сређено. До сада  је у Архиву микрофилмовано 0,5%, а дигитализовано 0,4% архивске грађе. 
 
Приказ 34: Однос сређене и несређене грађе, фондова и збирки Архива                                                                        

  
 
 

 Програми и корисници 
Од оснивања 1952. године кроз Архив су прошла 132 домаћа и један страни истраживач, док број 

истраживачких дана износи 153. У 2009. години Архив није имао страних истраживача, посетило га је 11 
домаћих истраживача у 26 истраживачких дана. 

Поред редовних активности, Архив повремено организује изложбе и бави се издавачком 
делатношћу. У периоду од 2006. до 2008. године, организоване су четири изложбе, а издато 12 
публикација. Установа не наплаћује улазнице за своје програме. 

 
Приказ 35: Број додатних програма Архива у периоду од 2007. до 2009. године  
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 Сарадња 
Архив сарађује једино са установама у својој оопштини, док не остварује сарадњу са актерима у 

култури у другим општинама Борског округа. Природно, сарадњу у округу остварује само са архивским 
одељењем у Бору који је део неготинског архива. 

Архив остварује сарадњу са локалним медијима у домену информисања.  
 

Табела 39: Сарадња са другим актерима у култури  

Назив 
установе 

Ниво сарадње 

Тип сарадње 
Локални ниво 

Регионални 
ниво 

Национални 
ниво  

Међународни 
ниво 

Сарадња са 
центром округа 

И
с

т
о

р
и

јс

к
и

 а
р

х
и

в
, 

Н
е

го
т
и

н
 

Све установе 
културе на 

локалном нивоу 

Историјски архив 
Тимочка крајина 

у Зајечару 

Министарство 
културе. Архив је 
и члан Друштва 

архивских 
радника Србије 

Не постоји 
сарадња 

Архив има 
одељење у Бору  

- сарадња на     
  пројектима/ 
  програмима 
 

 
 Кадрови 

Архив има деветоро запосленихи сви раде у основној делатности. Полна структура показује 
предност жена. Просек година запослених је 44 године, а запослених испод 30 година нема. Предњаче 
кадрови у четрдесетим годинама живота.  
 Кад је о образовној структури реч, у Архиву преовлађује кадар са завршеном вишом школом или 
факултетом.  
 
Приказ 36: Полна, старосна и образовна структура запослених у Архиву 

       
 

Архив не ангажује хонорарне сараднике, али му у раду помаже један волонтер. 
 

 Буџет
5
 

Главни извор финансирања Архива је општина Неготин, али део средстава добија и од општина 
Бор, Мајданпек и Кладово за које су надлежни, док сопствени приходи у обе године не прелазе 5% 
укупног буџета Установе. Структура буџета укључује плате и текуће трошкове, али не и средства за 
реализацију програма. Међутим, Архив не располаже подацима о расподели средстава на плате и текуће 
трошкове.   
 

Приказ 37: Извори финансирања Архива у 2008. и 2009. години 

                                       
 

                                                           
5
 Историјски архив у Неготину Заводу није доставио потпуне податке о буџету јер немају своју књиговодствену службу већ ту врсту 

услуга пружа Општина. Стога ће у извештају бити изнети непотпуни подаци. 
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Табела 40: Висина и расподела буџета музеја у 2008. и 2009. години  

Установа/ 
Општина 

Година                           Висина буџета 

Структура буџета 

Плате и 
доприноси 

Материјални 
трошкови 

Програми и 
пројекти  

Историјски архив, 

Неготин 

2008. 
108.762,93 евра Н.п. Н.п. Н.п. 

8.857.249,64 дин. Н.п. Н.п. Н.п. 

2009. 

115.947,18 евра Н.п. Н.п. Н.п. 

10.891.000,00 дин. (без 
сопствених прихода) 

Н.п. Н.п. Н.п. 

 
У три посматране године (2007-2009) Архив није имао инвестиционих улагања, док је приоритет 

проширење простора Установе ради смештаја преузете грађе. 
 

 Проблеми 
Архив као највећи истиче проблем смештајних капацитета Установе због сталног преузимања 

грађе предузећа која више нису у функцији. У том контексту помиње се чак и изградња још једне/нове 
зграде архива. Решење се види у помоћи од стране Републике, односно Министарства културе. 
Поменути проблем вуче и проблем финансирања у смислу инвестиција у нови или проширење постојећег 
простора. 

С обзиром на то да архив нема помоћне раднике, већ сви запослени раде у основној, архивској 
делатности, Установи је потребан један помоћни радник за курирске и послове ложача. 

Проблема са програмима нема. 
   

Табела 41: Проблеми архива Борског округа у Неготину  

Установа/ 
Општина 

Простор Финансирање 
Техничка 

опремљеност 
Кадрови Програми 

Историјски 
архив, 

Неготин 

Недостатак простора 
за смештај архивске 
грађе у периоду кад 
се услед транзиције 

и својинске 
трансформације 

велики број 
предузећа гаси, а 
њихову грађу је у 

обавези да преузме 
архив.  

Проблем постоји у 
домену смештаја 

грађе, те је потребно 
уложити у нови депо 

или нову зграду 
архива.  

Недостатак опреме 
за микрофилмовање 

архивске грађе. 

Архив исказује 
потребу за једним 

помоћним радником 
који би вршио 

послове курира и 
ложача. 

Нема проблема.. 

 

 Цивилни сектор у култури  Борског округа 
 
Цивилни сектор у култури Борског округа већином чине културно-уметничка друштва, затим 

струковна удружења, па потом организације које се баве културом у ширем смислу.    
 На основу података о цивилној сцени у култури којима Завод располаже, највише културно-
уметничких друштава имају Бор 12 и Неготин 11, а најмање Кладово – два КУД-а. У Мајданпеку баштину 
игром и песмом негује пет друштава.  
 Удружења ликовних уметника и књижевника имају све општине Борског округа. У Неготину 
књижевност негује и Крајински књижевни клуб, али и део удружења Крајински круг које окупља уметнике 
различитих профила. Организација Пупољак у Бору представља уметничко, ликовно удружење које 
негује цртање по стаклу и израду предмета од керамике.   
 Организација Мисија креатива у Кладову настоји да очува старе занате и баштину преносећи 
старе технике на производњу предмета за свакодневну употребу и сувенира. 
 Алијанса Југославија Француска је специфично удружење намењено неговању међународне 
сарадње између Србије и Француске у образовању и култури. 
 Поред КУД-ова и струковних удружења, Неготин има и Крајинско удружење музичара са основном 
идејом организације концерата и подстицања бављења музиком. 
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Табела 42: Актери цивилног сектора у култури Борског округа (црвеном бојом означена су она 
друштва/организације која Заводу нису доставила упитнике, те ће у извештају бити приказани 
само преко оних података којима Завод располаже на основу разговора) 

Борски округ 

б
р

о
ј 

Удружења 

б
р

о
ј 

КУД-ови  

Бор 
16 актера цивилног 
сектора у култури 

4 

-Удружење ликовних 
уметника 
-Књижевни клуб Инорог 
-Фото-видео организација 
-Организација Пупољак 
 12 

-КУД Рома, Бор 
-КУД Полет, Метовница 
-КУД Лука, Бор 
-КУД Петар Радовановић,Злот 
-КУД Танда, Танда 
-КУД Бранко Олар, Слатина 
-КУД Лозовица, Горјани 
-КУД Бранислав Нушић, Шарбановац 
-КУД Ђидо, Борски Брестовац 
-КУД Стол, Бучје 
-КУД Милан Васић Перица, Доња Бела Река 
-КУД Кривељ, Кривељ 

Неготин 
15 актера цивилног 
сектора у култури 

4 

-Уметничко удружење 
Крајински круг 
-Крајински књижевни круг 
-Крајинско удружење 
музича (КУМ) 
-Удружење ликовних 
стваралаца Неготин 

11 

-КУД Аранђел Матић, Поповица 
-КУД Димитрије Беливакић, Буковче 
-КУД Ратар, Јасеница 
-КУД Младост, Мала Каменица 
-КУД Дуњерика, Михајловац 
-КУД Прераст, Штубик 
-КУД Чучук Стана, Сиколе 
-КУД Мокрањац, Мокрање 
-КУД Живојин Тодоровић, Тамнич 
-АКУД Флоричика, Јабуковац 
-КУД Врело, Шаркамен 

Мајданпек 
7 актера цивилног 
сектора у култури 

2 

-Удружење за Мајданпек 
-Удружење за уметност, 

културу и туризам 
МајданАрт 

5 

- КУД Велимир Маркићевић, Мајданпек 

-КУД Јасиково, Јасиково 
-КУД Дели Јован, Црнајка 
-КУД Рудна глава, Рудна Глава 
-КУД Аматер,Тополница (Клокочевац) 

Кладово 
5 актера цивилног 
сектора у култури 

3 

-Удружење Алијанса 
Југославија - Француска 
-Удружење Мисија 
креатива 
-Књижевни клуб Кладово 

2 

-КУД Полет 
-КУД Лепа Влајна 

УКУПНО 13 30 
 

 КУД-ови Борског округа 
 

 Основни подаци  
Према подацима којима Завод располаже, најстарији КУД у Борском округу основан је 1945. 

године, али он тренутно не функционише као самостално удружење, већ је део Центра за културу 
општине Бор. То је и разлог што неће бити представљен у оквиру цивилне сцене у култури. Не 
рачунајући њега, најстарији КУД-ови Борског округа основани су 1948. године – укупно четири (два у Бору 
и оба кладовачка)  

Неготин је општина Борског округа са најмлађим КУД-ом, с обзиром на то да је друштво Мокрање 
основано 2010. године. Међутим, КУД Мокрање је био угашен 1988. године, а 2010. је обновио своју 
активност. КУД Рома у Бору је такође поново основан 2005. године после петогодишње паузе, а пре тога 
активност бележи још од 1969. године.   

Највећи број КУД-ова основан је у периоду од 1945. до 1950, а затим од 1970. до 1975. године. 
Деведесете године 20. века су период у којем у Борском округу није настао ниједан КУД.  

Када је реч о простору, као предуслову опстанка аматеризма, према информацијама које су КУД-
ови доставили Заводу, 20 друштво своје активности изводи у простору који им је без накнаде уступљен  
од стране локалних органа власти или од стране културних/образовних установа (месна заједница, 
општина, простори Домова културе, школа). Само један КУД располаже сопственим простором, док један 
није активан већ две године, а једино КУД Велимир Маркићевић из Мајданпека плаћа простор који 
користи при Центру за културу Мајданпек. Седам КУД-ова није Заводу доставило податке о простору који 
користе за своје активности.  



38 
 

Табела 43: Основни подаци о КУД-овима (црвеном бојом означена су она друштва/организације 
која Заводу нису доставила упитнике, те ће у извештају бити приказани подаци добијени на 
основу разговора) 

 

Назив КУД-а 
Година 

оснивања 
Простор 

Да ли у објекту који КУД 
користи има простора за 
одржавање програма? 

Б
О

Р
 

КУД Лука, Бор 1970. Не раде две године Н.п. 

КУД Рома, Бор  2005. Уступљен без накнаде у старој школи Не  

КУД Полет, Метовница 1960. Н.п. Н.п. 

КУД Петар Радовановић,Злот 1948. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице и Основне школе 
Не  

КУД Танда, Танда 1974. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице 
Не  

КУД Бранко Олар, Слатина 1970. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице 
Н.п. 

КУД Лозовица, Горјани 1948. Н.п. Н.п. 

КУД Стол, Бучје 1980. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице 
Н.п. 

КУД Бранислав Нушић, Шарбановац 1961. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице 
Да  

КУД Ђидо, Борски Брестовац 1948. Н.п. Н.п. 

КУД Милан Васић Перица, Доња 
Бела Река 

1961. Уступљен без накнаде Да  

КУД Кривељ, Кривељ Н.п. Н.п. Н.п. 

К
Л

А
Д

О
В

О
 

АКУД Полет, Кладово 1948. 
Уступљен без накнаде у оквиру Центра за 

културу 
Да  

КУД Лепа Влајна, Ртково 1948. 
Уступљен без накнаде у оквиру сеоског 

Дома културе 
Да  

М
А

Ј
Д

А
Н

П
Е

К
 

КУД Велимир Маркићевић, 
Мајданпек 

1980. 
Изнајмљен (уз накнаду) при Центру за 

културу Мајданпек 
Да  

КУД Јасиково, Јасиково Н.п. Уступљен без накнаде Да  

КУД Дели Јован, Црнајка 1972. 
Уступљен без накнаде у оквиру сеоског 
Дома културе, као и фискултурна сала 

школе у Црнајки 
Да  

КУД Рудна глава, Рудна Глава 1974. 
Уступљен без накнаде у оквиру сеоског 

Дома културе 
Да  

КУД Аматер, Тополница 
(Клокочевац) 

1978. Уступљен без накнаде Да  

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

КУД Аранђел Матић, Поповица 1964. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице 
Да  

КУД Димитрије Беливакић, Буковче 1955. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице 
Н.п. 

КУД Ратар, Јасеница 1950. 
Уступљен без накнаде у оквиру сеоског 

Дома културе 
Да 

КУД Младост, Мала Каменица 1957. Н.п  Н.п. 
КУД Дуњерика, Михајловац Н.п. Н.п. Н.п. 

КУД Прераст, Штубик Н.п. 
Уступљен без накнаде у оквиру сеоског 

Дома културе 
Да  

КУД Чучук Стана, Сиколе Н.п. 
Уступљен без накнаде у оквиру сеоског 

Дома културе 
Да  

КУД Мокрањац, Мокрање 2010. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице и Дома културе 
Да  

КУД Живојин Тодоровић, Тамнич 1975. У власништву КУД-а Да  

АКУД Флоричика, Јабуковац 1970. 
Уступљен без накнаде у оквиру Месне 

заједнице 
Да  

КУД Врело, Шаркамен Н.п Н.п. Н.п. 
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Приказ 38: Подаци о простору у којима КУД-ови организују пробе и наступе (приказани су само 
подаци у вези са КУД-овима који су доставили упитнике или за које Завод на основу разговора 
поседује податке)    
 

 
  

Као што показује приказ 38, већина КУД-ова (16 од 19 који су доставили податке) може у просторе 
које користи за пробе довести и публику. Ипак има и оних који то не могу па су приморани да траже 
адекватне сале за наступе, што отежава рад друштва.   

 
 Чланови, наступи и публика 

 Два КУД-а Борског округа имају мање од 50 чланова. Највећи број друштава има између 50 и 74 
члана, док 6 од 28 друштава за које Завод поседује податке има преко стотину чланова.   

Друштва углавном имају сталне чланове. Ипак, када је потребно четири КУД-а могу се ослонити 
на помоћ волонтера, а девет на активност повремених чланова. Једино у КУД-у Рома из Бора повремени 
чланови бројнији су од сталног чланства. Три друштва имају помоћ и волонтера и повремених чланова. 
 

Табела 44а: Чланство КУД-ова Борског округа 

 

Назив КУД-а 
Стални чланови Повремени чланови Волонтери 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Б
О

Р
 

КУД Лука, Бор Неактивни две године, али имају око 40 чланова* 

КУД Рома, Бор  80 85 90 100 105 110 20 20 20 

КУД Полет, Метовница У разговору истакли да имају нешто преко 100 чланова* 

КУД Петар Радовановић,Злот / / 50 / / 30 / / / 

КУД Танда, Танда 48 42 53 20 18 7 / / / 

КУД Бранко Олар, Слатина У разговору истакли да имају 60-70 чланова* 

КУД Лозовица, Горјани У разговору истакли да имају 85 чланова* 

КУД Стол, Бучје У разговору истакли да имају око 55 сталних и око 15 помоћних чланова* 

КУД Бранислав Нушић, Шарбановац 50 60 80 10 10 10 / / / 

КУД Ђидо, Борски Брестовац У разговору истакли да имају 100-110 чланова* 

КУД Милан Васић Перица, Доња Бела Река 55 60 65 / / / / / / 

К
Л

А
Д

О
В

О
 

АКУД Полет, Кладово 150 140 140 15 15 20 / / / 

КУД Лепа Влајна, Ртково Н.п. 30 30 / / / / / / 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

КУД Аранђел Матић, Поповица У разговору истакли да имају 60-70 чланова* 

КУД Димитрије Беливакић, Буковче У разговору истакли да имају око 80-100 чланова* 

КУД Ратар, Јасеница 50 50 50 10 10 10 / / / 

КУД Младост, Мала Каменица У разговору истакли да имају 55-60 чланова* 

КУД Прераст, Штубик 60 60 60 / / / / / / 

КУД Чучук Стана, Сиколе 72 65 78 / / / / / / 

КУД Мокрањац, Мокрање У 2010. години имају 59 чланова, ранијих година нису били активни 

КУД Живојин Тодоровић, Тамнич 40 35 35 20 30 25 / / / 

АКУД Флоричика, Јабуковац 60 60 70 20 20 30 / / 10 

*Разговори су вођени у јуну 2010. године              Н.п.- нема података 

 
 
 

87,1% 

4,3% 

4,3% 4,3% 

уступљен - 20 у власништву - 1 

изнајмљен - 1 неактиван КУД - 1 

84,2% 

15,8% 

простор се може користити за наступе - 16 

простор се не може користити за наступе - 3 
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Табела 44б: Чланство КУД-ова Борског округа 

 
Назив КУД-а 

Стални чланови Повремени чланови Волонтери 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 КУД Велимир Маркићевић, Мајданпек Н.п. Н.п. 59 / / / / / / 

КУД Јасиково, Јасиково 36 47 55 / / / 10 10 10 

КУД Дели Јован, Црнајка 50 64 66 / / / / / / 
КУД Рудна глава, Рудна Глава 90 80 80 10 5 5 15 15 15 

КУД Аматер, Тополница (Клокочевац) 108 84 64 11 12 15 / / / 

*Разговори су вођени у јуну 2010. године              Н.п.- нема података 
 

Приказ 39: расподела КУД-ова према броју чланова (из приказа су искључена друштва за које 
Завод нема податке) 

 
 Када је о наступима и реч, три друштва нису имала наступе у свом месту, док сви КУД-ови 
бележе барем један наступ у другим градовима Србије. У иностранству је наступало шест друштава. 
Најуспешнији по броју наступа је КУД у склопу Центра за културу Бор, па КУД Рудна Глава из Мајданпека. 
 

Табела 45: Број наступа КУД-ова у периоду од 2007. до 2009. године  

Назив КУД-а 

Број наступа/публике у месту 
у којем је КУД лоциран 

Број наступа/публике у 
другим местима Србије 

Број наступа/публике у 
иностранству 

Број 
публике 

по 
наступу 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Б
О

Р
 

КУД Рома, Бор  
6/ 

800 

8/  
800-
1000 

10/ 
1200-
1300 

12/ 
1000-
1200 

14/ 
800-
1200 

15/ 
1000-
1200 

/ / / 95 

КУД Петар 
Радовановић,Злот 

/ / / / / 1/300 / / / 300 

КУД Танда, Танда 2/н.п. 1/н.п. / 4/н.п. 4/н.п. 2/н.п. / / / н.п. 

КУД Бранислав Нушић, 
Шарбановац 

/ / / 1/1000 1/1000 1/1000 / / / 1000 

КУД Милан Васић 
Перица, Доња Бела Река 

3/350 3/350 4/400 1/400 1/500 1/400 / / / 185 

Кл АКУД Полет, Кладово 28/н.п. 26/н.п. 25/н.п. 3/н.п. / 1/н.п. 1/н.п. 2/н.п. 2/н.п. Н.п. 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

КУД Ратар, Јасеница 2/500 1/500 1/300 2/1000 / / / / / 383 

КУД Прераст, Штубик 2/700 3/900 2/700 1/н.п. 1/н.п. 1/н.п. / / / Н.п. 

КУД Чучук Стана, 
Сиколе 

2/230 2/200 2/250 8/1000 12/1200 9/700 / / / 102 

КУД Мокрањац, 
Мокрање 

Још увек нису имали наступе, обновљени 2010. године  

КУД Живојин Тодоровић, 
Тамнич 

2/250 2/250 2/250 4/300 6/300 6/300 / / / 75 

АКУД Флоричика, 
Јабуковац 

3/200 3/200 4/200 / / 1/250 / / 1/400 104 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 КУД Јасиково, Јасиково 5/250 5/250 6/1500 3/300 5/350 9/450 / / 1/700 112 

КУД Дели Јован, Црнајка 1/700 1/750 1/775 4/н.п. 5/н.п. 3/н.п. 3/н.п 3/н.п 3/н.п Н.п. 

КУД Рудна глава, Рудна 
Глава 

6/1000 4/800 4/800 
17/ 

2-3000 
15/2000 13/2000 1/2000 / / 185 

КУД Аматер, Тополница  4/2000 5/2300 8/2800 2/600 4/1400 7/2400 / / 1/1100 406 

 Н.п.-нема података  

  

7,4% 

55,6% 

18,5% 

18,5% 

мање од 50 - 2 

од 51 до 75 - 15 

од 76 до 100 - 5 

101 и више - 5 
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Када говоримо о публици, ниједно културно-уметничко друштво не води евиденцију о 
посећености својих програма, већ су у упитницима давали апроксимативне вредности. Према тим 
подацима, након КУД-а из Шарбановца код Бора који је имао три велика наступа пред око 1.000 
посетилаца по програму, други најуспешнији КУД у посматраном периоду је КУД Аматер из Тополнице са 
око 400 посетилаца по наступу. 
 Једна од битних информација у вези са посећеношћу наступа је и цена улазница за програме на 
којима учествују културно-уметничка друштва. Од 17 друштава која су Заводу доставила податке, девет 
наплаћује улазнице, а цене улазница крећу се од 50,00 до 200,00 динара. Мајданпек је једина општина у 
којој ниједан КУД не наплаћује улазнице публици.     
 
Табела 46: Цене улазница за наступе КУД-ова (приказани су само КУД-ови који су Заводу 
доставили упитник)  

 
Назив КУД-а 

Да ли наплаћују улазнице за 
програме? 

Цена улазница за програме 

Б
О

Р
 

КУД Рома, Бор  Да  50 дин. 

КУД Петар Радовановић,Злот Да  200 дин. 

КУД Танда, Танда Да  50 дин. 

КУД Бранислав Нушић, Шарбановац Да  50 дин. 

КУД Милан Васић Перица, Доња Бела Река Да  50 дин. 

КЛАДОВО 
АКУД Полет, Кладово Да  150 дин. 

КУД Лепа Влајна, Ртково Не  - 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 КУД Велимир Маркићевић, Мајданпек Не  - 

КУД Јасиково, Јасиково Не  - 

КУД Дели Јован, Црнајка Не  - 

КУД Рудна глава, Рудна Глава Не  - 

КУД Аматер, Тополница (Клокочевац) Не  - 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

КУД Прераст, Штубик Не  - 

КУД Ратар, Јасеница Да  100 дин. 

КУД Чучук Стана, Сиколе Не  - 

АКУД Флоричика, Јабуковац Да  100 дин. 

КУД Живојин Тодоровић, Тамнич Да  50 дин. 

 
Приказ 40: Цене улазница за програме 

 
 

Поред редовних наступа, велики број КУД-ова Борског округа организује неку манифестацију, 
било самостално, били у сарадњи са локалним центром за културу, односно општином. Једино КУД-ови у 
Кладову не организују манифестације.  
 Сви КУД-ови општине Бор организују обележавају концертом сеоску славу. Поред тог наступа, 
Центар за културу општине Бор већ 50 година организује сусрете села на којима друштва имају прилику 
да размене искуства и наступе пред публиком. Поред тога, принцип Центра за културу је да сваком КУД-у 
омогуће једно гостовање годишње ван оштине Бор.    
 Поред борског, и неготински центар за културу редовно, од 1973. године организује сусрете села 
за своје КУД-ове, а поре тога, према речима представника друштава, веома лепо сарађују са свим КУД-
овима било уступањем простора, било у виду помоћи у организацији манифестација и наступа.  
    

47,1% 

29,3% 

11,8% 

11,8% 
Не наплаћује улазнице - 8 КУД-ова 

улазница 50 динара - 5 КУДова 

улазница 100 динара - 2 КУД-а 

улазница више од 100 динара - 2 КУД-а 
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Табела 47: Манифестације које КУД-ови организују (представљени су само КУД-ови који су Заводу 
доставили податке) 

 

Назив КУД-а 
Назив 

манифестације/програма 
коју организује КУД 

Суорганизатор 
Колико пута је до 

сада манифестација 
одржана 

Година првог 
одржавања 

манифестације 

Б
О

Р
 

КУД Рома, Бор  

Дан рудара Центар за културу  3 2007 

Светски дан Рома Центар за културу 2 2009 

Први фестивал Центар за културу 1 2010 

КУД Петар 
Радовановић,Злот 

Нису организатори манифестација 

КУД Танда, Танда Илиндан МЗ Танда 5 2004 

КУД Бранислав Нушић, 
Шарбановац 

 Света Тројица МЗ Шарбановац 6 2004 

КУД Милан Васић 
Перица, Доња Бела Река 

Нису организатори манифестација 

КЛ 

АКУД Полет, Кладово Нису организатори манифестација 
АКУД Лепа Влајна, 
Ртково 

Нису организатори манифестација 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

КУД Ратар, Јасеница 
Дани Драгише 
Стојадиновића 

Дом културе Стеван 
Мокрањац 

2 2007 

КУД Прераст, Штубик Крајински обичаји 
Дом културе Стеван 

Мокрањац 
38 1972 

КУД Чучук Стана, 
Сиколе 

Чучук Станини дани / 10 2000 

КУД Мокрањац, Мокрање Нису организатори манифестација  

КУД Живојин Тодоровић, 
Тамнич 

Видовдански дани / 9 2001 

АКУД Флоричика, 
Јабуковац 

Рођендан КУД-а / 10 2000 

КУД Димитрије 
Беливакић, Буковче 

Међународна 
манифестација 

Ђурђевдански уранак 
Н.п. Н.п. Н.п. 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 

КУД Велимир 
Маркићевић, Мајданпек 

Нису организатори манифестација 

КУД Јасиково, Јасиково Бачија Јасикова / 2 2009 

КУД Дели Јован, Црнајка Ускршњи дани фолклора 
МЗ Црнајка и 

општина Мајданпек 
10 2001 

КУД Рудна глава, Рудна 
Глава 

Сачувајмо гајде и старе 
игре од заборава 

/ 5 2006 

КУД Аматер, Тополница  Фими Света Тројица / 3 2008 

 

 Што се тиче организације друштава, од 22 друштва за које Завод располаже подацима, шест 
функционише само као фолклорна секција. Велики проблем таквих друштва је што морају да се сналазе 
за музичаре који најчешће наплаћују услуге или да пуштају музику са носача звука што не обезбеђује 
квалитетан (аутентичан) наступ. Са друге стране постоје три друштва која поред фолклорне имају 
музичку секцију тј. оркестар што значајно олакшава рад тих фолклорних ансамбала.  

У Борском округу постоје и комплекснији КУД-ови који се не баве само играма уз пратњу музике, 
већ имају и драмске, певачке, рецитаторске и литерарне секције. Таквих друштава у Бору и околним 
општинама је 13. У Мајданпеку су сва друштва комплексног типа и посвећују пажњу различитим 
садржајима (искључујући КУД Велимир Маркићевић који Заводу није доставио податке о секцијама). У 
Бору су таква друштва бројнија, у Неготину по броју изједначена, док се оба кладовачка баве само 
фолклором. Фолклорне секције су у свим КУД-овима, изузев КУД-а Рома и оних који Заводу нису 
доставили информацију, подељене на неколико ансамбала према узрасту чланова. 
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Табела 48: Организација КУД-ова 

 Назив КУД-а Секције Подела фолклорне секције 
Б

О
Р

 

КУД Рома, Бор  Фолклорна, рецитаторска, драмска Нема поделе на ансамбле 

КУД Полет, Метовница Фолклорна, музичка Дечји, омладински и старији ансамбл 

КУД Петар Радовановић,Злот Фолклорна, музичка 
Пионири, омладински и старији 

ансамбл 

КУД Танда, Танда Фолклорна  Пионири и старији ансамбл 

КУД Бранко Олар, Слатина Фолклорна, музичка  
Пионири, омладински и старији 

ансамбл 

КУД Лозовица, Горјани 
Фолклорна, певачка, литерарна драмска, 

музичка  
Пионири, омладинци, ветерани 

КУД Стол, Бучје Фолклорна, драмска, певачка, музичка   Пионири, омладинци, ветерани 

КУД Бранислав Нушић, 
Шарбановац 

Фолклорна, литерарна, певачка, драмска, 
музичка  

Н.п. 

КУД Ђидо, Борски Брестовац Фолклорна, литерарна, певачка, драмска Пионири, омладинци, ветерани 

КУД Милан Васић Перица, Доња 
Бела Река 

Фолклорна, музичка, драмска 
Дечји, омладински, стара фолклорна 

група 

К
Л

А
Д

О

В
О

 АКУД Полет, Кладово Фолклорна  
Школа фолклора, први извођачки, 

омладински, репрезентативни 

КУД Лепа Влајна, Ртково Фолклорна Дечји и омладински ансамбл 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 КУД Јасиково, Јасиково Фолклорна, драмска, музичка Н.п. 

КУД Дели Јован, Црнајка Фолклорна, драмска, певачка, музичка  Н.п. 

КУД Рудна глава, Рудна Глава Фолклорна, рецитаторска, музичка Н.п. 

КУД Аматер, Тополница 
(Клокочевац) 

Фолклорна, музичка, драмска Н.п. 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

КУД Аранђел Матић, Поповица Фолклорна, рецитаторска, музичка Дечји, омладински и старији ансамбл 

КУД Димитрије Беливакић, 
Буковче 

Фолклорна, рецитаторска, музичка Дечји, омладински и старији ансамбл 

КУД Ратар, Јасеница Фолклорна Дечји, омладински и старији ансамбл 

КУД Младост, Мала Каменица Фолклорна Дечји, омладински и старији ансамбл 

КУД Мокрањац, Мокрање Фолклорна Дечји, омладински и старији ансамбл 

КУД Живојин Тодоровић, Тамнич Фолклорна, драмска, музичка Дечји, омладински и старији ансамбл 

 
 Сарадња 

КУД-ови појединачних општина Борског округа су упућени једни на друге због манифестација које 
организују, као што су Сусрети села у Бору и Неготину. На тим манифестацијама често гостују друштва 
из других општина региона, али и КУД-ови из других делова Србије. Друштва мајданпечких села 
самоиницијативно организују заједничке наступе, док је сарадња са јединим градским КУД-ом слаба. Сва 
друштва истичу добру сарадњу са локалним поливалентним центрима. Међународну сарадњу остварују 
четири друштва. Са друге стране, сарадњу са медијима не остварује седам друштава, док је код 11 
преосталих КД-ова то сарадња са локалним медијима.        

   
Табела 49а: Сарадња КУД-ова са актерима у култури и медијима 

Назив КУД-а 
Сарадња са актерима у култури Сарадња са 

медијима Локални ниво Регионални ниво Национални ниво  Међународни ниво 

Б
О

Р
 

КУД Рома, Бор   
Локалне установе и 

КУД-ови 
/ 

Остварују сарадњу, 
али није наглашено 
са којим актерима 

/ Локални медији 

КУД Танда, 
Танда 

Центар за културу 
општине Бор и КУД-

ови 
/ / / Не постоји 

КУД Бранислав 
Нушић, 
Шарбановац 

Центар за културу 
општине Бор и КУД-

ови 
/ / / Не постоји 
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Табела 49б: Сарадња КУД-ова са актерима у култури и медијима 

Назив КУД-а 
Сарадња са актерима у култури Сарадња са 

медијима Локални ниво Регионални ниво Национални ниво  Међународни ниво 

Б
О

Р
 

КУД Петар 
Радовановић, 
Злот 

Центар за културу 
општине Бор и 

удружење Влаха 
Примовара 

/ / / Не постоји 

КУД Милан 
Васић Перица, 
Доња Бела Река 

Дечји ансамбл Бор / / / Не постоји 

К
Л

А
Д

О
В

О
 

АКУД Полет, 
Кладово 

Центар за културу 
Поливалентни центри 

у Неготину, Бору и 
Зајечару 

/ 
Установа културе у 

Турн Северину у 
Румунији 

Локални медији 

Акуд Лепа 
Влајна, Ртково 

Центар за културу / / / Локални медији 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 

КУД Велимир 
Маркићевић, 
Мајданпек 

/ / / 
Ансамбли из 

Румуније, Бугарске, 
Италије и Француске 

Локални медији 

КУД Дели Јован, 
Црнајка 

Туристичка 
организација 

Мајданпека, КУД-ови 
/ / 

Ансамбл Мариа 
Танасе, Румунија; 

Олтенаси Калафат-
Басараби; Фолклорна 

група из Косова - 
Бугарска 

Локални медији 

КУД Рудна 
глава, Рудна 
Глава 

Центар за културу, 
Мајданпек; Центар за 

културу и 
образовање Доњи 

Милановац; 
Туристичка 

организација 
Мајданпека 

/ / / Локални медији 

КУД Аматер, 
Тополница 
(Клокочевац) 

Центар за културу, 
Мајданпек; Центар за 

културу и 
образовање Доњи 

Милановац 

/ / / Не постоји 

КУД Јасиково, 
Јасиково 

Локални актери у 
култури 

/ / 
Остварују сарадњу, 
али није наглашено 
са којим актерима 

Постоји али није 
наглашено са 

којим 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

АКУД 
Флоричика, 
Јабуковац 

Локални актери у 
култури 

/ / / Не постоји 

КУД Прераст, 
Штубик 

Локални актери у 
култури 

/ / / Не постоји  

КУД Мокрањац, 
Мокрање 

Дом културе Стеван 
Мокрањац и КУД-ови 

/ / / Н.п. 

КУД Ратар, 
Јасеница 

Дом културе Стеван 
Мокрањац и КУД-ови 

/ / / Локални медији 

КУД Чучук 
Стана, Сиколе 

Локални актери у 
култури 

/ / / Локални медији 

КУД Живојин 
Тодоровић, 
Тамнич 

Дом културе Стеван 
Мокрањац и КУД-ови 

/ / / Локални медији 

 
 Финансирање КУД-ова 

Мали број друштава доставио је Заводу податке о средствима којима располаже на годишњем 
нивоу, али извесно је да у раду КУД-ова у целом Борском округу финансијски учествују локалне 
самоуправе. КУД-ови који не добијају средства од општина су ретки. Међутим, сва културно-уметничка 
друштва истичу да је учешће општина у финансирању недовољно. 
 Према речима представника КУД-ова, у Бору је општина 2009. године по КУД-у издвојила по 
30.000,00 динара. Друштва која негују влашке обичаје добијају од  Влашког савета додатних 10.000,00 
динара. У Неготину општина такође издваја средства за КУД-ове (10.000,00-20.000,00 динара). И за 
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потребе манифестације Сусрети села и у Бору и у Неготину општине издвајају средства за села 
организаторе манифестације. У Неготину је тај део 40.000,00 динара У Мајданпеку сва друштва добијају 
средства од општине у различитом износу. Као финансијери друштава појављују се и месне заједнице. 
Општина Кладово такође финансира своја друштва у износу од 20.000,00 до 25.000,00 динара.   

Велики број друштва остварује и одређена сопствена средства од продаје улазница и чланарина 
(изузев мајданпечких и појединих у Неготину и Кладову), а обезбеђују и одређени део од спонзора и 
донатора. Неретко се дешава да трошкове превоза или организације манифестација сносе родитељи 
деце и старији чланови друштва. 

Највеће просечне буџете, од КУД-ова који су доставили податке о финансирању Заводу, у 
посматраном периоду (2008,2009) имало је друштво Полет из Кладова, па КУД Рудна Глава и КУД 
Аматер из општине Мајданпек. Највећи удео сопствених средстава у истом периоду остварио је АКУД 
Флоричика из Неготина и КУД Доња Бела Река из општине Бор. 
 
Табела 50: Буџети КУД-ова и извори финансирања у 2008. и 2009. години (приказана су само 
друштва која су Заводу доставила податке о финансирању) 

Назив КУД-а Год. 

Буџет КУД-а Извори финансирања КУД-а 

динара евра Општина  
Сопствена 
средства 

Спонзори и 
донатори 

Б
О

Р
 

КУД Танда, Танда 
2008 10.000,00 122,80 100% / / 

2009 20.000,00 212,92 100% / / 

КУД Бранислав Нушић, 
Шарбановац 

2008 10.000,00 122,80 100% / / 

2009 20.000,00 212,92 100% / / 

КУД Милан Васић Перица, 
Доња Бела Река 

2008 30.000,00 368,41 60% 40% / 

2009 30.000,00 319,38 60% 40% / 

К
Л

 

АКУД Полет, Кладово 
2008 647.554,00 7.952,10 100% / / 

2009 536.891,00 5.715,82 36% 50% 14% 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 КУД Дели Јован, Црнајка 
2008 Н.п. Н.п. 70% 10% 20% 

2009 Н.п. Н.п. 70% 10% 20% 

КУД Рудна глава, Рудна 
Глава 

2008 170.000,00 2.087,64 70,6% / 29,4% 

2009 265.000,00 2.821,23 73,6% / 26,4% 

КУД Аматер, Тополница 
(Клокочевац) 

2008 68.000,00 835,05 88,2% (О+МЗ)* 11,8% / 

2009 362.000,00 3.853,91 96,7% (О+МЗ)* 3,3% / 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

АКУД Флоричика, 
Јабуковац 

2008 Н.п. Н.п. 30% 50% 20% 

2009 Н.п. Н.п. 30% 50% 20% 

КУД Прераст, Штубик 
2008 40.000,00 491,21 100% / / 

2009 40.000,00 425,85 100% / / 

КУД Ратар, Јасеница 
2008 35.000,00 429,81 85,7% 14,3% / 

2009 35.000,00 372,62 85,7% 14,3% / 

КУД Чучук Стана, Сиколе 
2008 Н.п. Н.п. 50% 10% 40% 

2009 Н.п. Н.п. 50% 10% 40% 

КУД Живојин Тодоровић, 
Тамнич 

2008 80.000,00 982,42 50% 20% 30% 

2009 80.000,00 851,69 50% 20% 30% 

 Н.п – нема података        (О+МЗ) – општина и месна заједница (удружена средства) 

  
 Проблеми 

Основни проблем КУД-ова Борског округа је финансирање у свим сегментима њихових 
активности: куповина кореографија, наступи, обнова фундуса и опреме. КУД из Штубика који је 
организатор 40 година старе манифестације Крајински обичаји истакао је специфичан проблем 
финансирања и трошења средстава. Наиме, иако је суорганизатор тај КУД нема увид у трошење 
средстава добијених од општине Неготин и Републике, јер за средства конкурише Дом културе Стеван 
Мокрањац. Њихов предлог је да КУД Прераст постане носилац организације поменуте манифестације и 
конкурише код Републике за средства.   
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 Опрема је још један велики проблем КУД-ова. Само једно друштво истиче да нема проблема са 
опремом, док остала наводе проблеме дотрајалости костима, обуће и дотрајалост или недостатак 
техничке опреме (озвучења, камера, фотоапарата).     

 Интересантно је да велики број друштава нема проблем са простором. Од 19 друштава, четири 
исказује потребу за преуређењем простора у којем одржавају пробе, три има проблем недостатка 
простора, док сва остала не истичу просторне проблеме. 

 Проблеми у вези са програмима углавном се тичу потешкоћа или немогућности куповине 
кореографија и превоза на наступе. Међутим, оно што су и у упитнику и у току разговора истакли КУД-ови 
Неготина јесте недостатак чланства у одређеном броју села те општине. Наиме, влашка села углавном 
имају велики број становника који раде у иностранству и тамо школују децу, те то ствара проблем 
друштвима у регрутацији чланства и преношењу и очувању влашких обичаја и традиције. Са друге стране 
КУД-ови Неготина управо захваљујући дијаспори неретко обезбеђују гостовања у иностранству.     
 
Табела 51а: Проблеми КУД-ова Борског округа (приказани су само КУД-ови који су Заводу 
доставили упитнике) 

 Назив КУД-а Простор Финансирање Техничка опремљеност Програми  

Б
О

Р
 

КУД у склопу Центра за 
културу општине Бор 

Нема проблема 
Недостатак средстава за 

обнову фундуса, 
репертоара и гостовања  

Недостатак средстава за 
обнову фундуса и опреме 

Недостатак средстава за 
куповину нових 
кореографија 

КУД Рома, Бор  
Постоји потреба за 

адекватнијим 
простором 

Постоји потреба за већим 
финансирањем 

Постоји проблем 
техничке опремљености 

Нема проблема 

КУД Петар 
Радовановић,Злот 

Постоји потреба за 
адекватнијим 

простором 

Постоји потреба за већим 
финансирањем 

Постоји проблем 
техничке опремљености 

Нису наведени проблеми 

КУД Танда, Танда 
Постоји потреба за 

сопственим 
простором 

Недостатак средстава за 
обнову фундуса и 
уређење простора 

Постоји потреба за 
озвучењем, расветом, 

камером и 
фотоапаратима 

Постоји проблем 
превоза, опреме и 

реквизита за програме 

КУД Бранислав Нушић, 
Шарбановац 

Нема проблема 

Нередовност уплате 
општинских средстава 

КУД-у, као и недостатак 
средстава за обнову 

ношње 

Постоји потреба за 
озвучењем, расветом, 

камером и 
фотоапаратима 

Нема проблема 

КУД Милан Васић Перица, 
Доња Бела Река 

Нема проблема 
Постоји потреба за већим 

финансирањем 
Постоји проблем 

техничке опремљености 
Постоји проблем превоза 

на наступе 

К
Л

А
Д

О
В

О
 АКУД Полет, Кладово Нема проблема 

Постоји потреба за већим 
финансирањем 

Нису наведени проблеми Нису наведени проблеми 

КУД Лепа Влајна, Ртково Нема проблема 
Постоји потреба за већим 

финансирањем 
Постоји проблем 

техничке опремљености 
Нису наведени проблеми 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 

КУД Велимир 
Маркићевић, Мајданпек 

Недостатак 
сопственог 
простора 

Постоји потреба за већим 
финансирањем 

Дотрајалост  костима и  
обуће 

Незаинтересованост 
институција на нивоу 

Републике 

КУД Јасиково, Јасиково Нису наведени проблеми 

КУД Дели Јован, Црнајка Нема проблема Нема проблема Нема проблема Нема проблема 

КУД Рудна глава, Рудна 
Глава 

Нема проблема 
Постоји потреба за већим 

финансирањем 
Постоји потреба за 

инструментима 
Нема проблема 

КУД Аматер, Тополница 
(Клокочевац) 

Неадекватно 
грејање простора 

Постоји потреба за већим 
финансирањем 

Недостатак озвучења Нема проблема 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

КУД Ратар, Јасеница 
Постоји потреба за 

уређењем 
простора 

Постоји потреба за већим 
финансирањем 

Недостатак озвучења 
Постоји проблем 

недостатка старијих у 
чланству КУД-а 

АКУД Флоричика, 
Јабуковац 

Нема проблема 
Постоји потреба за већим 

финансирањем 
Постоји проблем 

техничке опремљености 
Нису наведени проблеми 

КУД Чучук Стана, Сиколе Нема проблема 
Постоји потреба за већим 

финансирањем 
Постоји проблем 

техничке опремљености 
Нису наведени проблеми 

КУД Прераст, Штубик Нема проблема 

Не постоји увид у 
трошење средстава за 

манифестацију Крајински 
обичаји јер све иде преко 
Дома културе у Неготину.  

Постоји потреба за 
ношњом, појачалом 

Постоји проблем 
недостатка омладине у 
чланству КУД-а, као и 

потреба за већим 
финансирањем програма.  
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Табела 51б: Проблеми КУД-ова Борског округа (приказани су само КУД-ови који су Заводу 
доставили упитнике) 

 Назив КУД-а Простор Финансирање Техничка опремљеност Програми  

 КУД Мокрањац, 
Мокрање 

Недостатак 
простора 

Постоји потреба за већим 
финансирањем 

Постоји проблем 
техничке опремљености 

Нису наведени проблеми 

КУД Живојин Тодоровић, 
Тамнич 

Нема проблема 
Постоји потреба за већим 

финансирањем 
Нема проблема 

Постоји проблем 
недовољног броја 

чланова 

 

 Остала удружења у култури Борског округа 
Када је реч о струковним удружењима Борског округа, три општине имају удружење ликовних 

уметника – Бор, Мајданпек и Неготин. Такође три општине имају удружења књижевних уметника – све 
изузев Мајданпека. Међутим, ликовно и књижевно удружење општине Неготин нису доставили упитнике 
Заводу, те ће због тога њихове активности у извештају бити приказане ограничене подацима које Завод 
поседује.  

Сва удружења у култури Борског округа су настала у последњих 15 година, изузев Крајинског 
књижевног клуба који је под називом Књижевна омладина општине Неготин основан још 1984. године. 
Једино Фото видео организације у Бору нема простор за своје активности. Ипак, треба имати у виду да 
су простори ретко у власништву удружења (у само једном случају – Крајинско удружење музичара, 
Неготин). У осталим случајевима удружења користе просторије установа културе или изнајмљују 
приватне просторе што отежава њихов рад.  

Мајданпек има и два удружења основана 2010. године која се неће наћи у извештају јер у 
тренутку прикупљања података нису  постојали нити организовали активности, а и извештај обухвата 
актере закључно са 2009. годином – Удружење уметника Мајданпек којем је основни циљ промоција 
различитих врста уметничког стваралаштва на подручју Мајданпека  а који су настали одвајањем од 
Удружења за Мајданпек. Удружење грађана Звук и визије последње две године организује 
мултимедијални фестивал Sound and Visions са планом проширења својих активности на туризам, 
креирање културне политике, грађански активизам… 

Поред својих свакодневних потреба већина удружења просторе користи и за своје програмске 
активности.     

 

Табела 52а: Основни подаци о удружењима (црвеном бојом означена су она удружења које Заводу 
нису доставила упитнике, те ће у извештају бити приказани подаци добијени на основу разговора) 

О
П

Ш
Т

И
Н

А
 

Назив удружења 
Година 

оснивања 
Основни циљ удружења  

Простор за 
активности 

Да ли је у 
простору могуће 

организовати 

програме? 

Б
О

Р
 

Удружење ликовних 
уметника Ване 
Живадиновић 

2003 
Неговање ликовне уметности и подстицај локалним 

уметницима. 

Изнајмљен уз 
компензацију за 

слике 
Н.п. 

Књижевни клуб 
Инорог 

1998 

Развој и подстицање књижевног стваралаштва, 
организација промоција и издаваштво. Основна идеја 

је да они који објављују књиге плаћају само цену 
штампе. 

Користе простор 
Библиотеке 

Да  

Фото видео 
организација 

2006 
Промовисање и неговање фотографије као 

уметности кроз изложбе, предавања, курсеве и 
међуклупску сарадњу. 

Нема простор - 

Организација 
Пупољак 

2007 
Неговање различитих уметничких техника – 

керамика, ткање, рад на стаклу… 
Уступљен од 

стране општине 
Да  

К
Л

А
Д

О
В

О
 

УГ Мисија креатива 
Кладово 

2007 
Очување традиције и старих заната, преношење 

старих техника на производњу предмета за 
свакодневну употребу и израду сувенира.  

Изнајмљен Да  

Алијанса Југославија 
- Француска 

1996 
Ширење образовне сарадње између Србије и 

Француске кроз учење француског језика и ширење 
француске културе.  

Уступљен, без 
накнаде 

Да  

Књижевни круг 
Кладово 

1986 
Неговање књижевности кроз скупове грађана који 
имају бар једну објављену књигу прозе, поезије, 

путописа или есеја. 

Уступљен, без 
накнаде, од 

стране Центра за 
културу 

Да  
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Табела 52б: Основни подаци о удружењима (црвеном бојом означена су она удружења које 
Заводу нису доставила упитнике, те ће у извештају бити приказани подаци добијени на основу 
разговора) 

О
П

Ш
Т

И
Н

А
 

Назив удружења 
Година 

оснивања 
Основни циљ удружења  

Простор за 
активности 

Да ли је у 
простору 

могуће 
организовати 

програме? 

М
А

ЈД
А

Н
-П

Е
К
 

Удружење за 
Мајданпек 

1998 

Настало на иницијативу староседелаца Мајданпека са 
идејом очувања традиције и подизања нивоа опште 

културе промоцијом културно туристичких потенцијала 
Мајданпека, активним учешћем у програмским 
активностима установа културе, промоцијом 

невладиног сектора, прављењем фото архиве као 
сведочанства живота и рада на простору 

Мајданпека…   

Уступљен без 
накнаде при 

школи 
Не  

Удружење за 
уметност, културу и 
туризам МајданАрт 

2009 

Развој уметности, културе и културног туризма кроз 
дизајн накита, едукативних радионица сликања, 

вајања, керамике и афирмацијом културно-
туристичких потенцијала Мајданпека.  

Делом 
изнајмљен – 

атеље у хотелу 
Голден Ин, а 

делом уступљен 
– радионица у 

Златари 
Мајданпек и 

галерија Центра 
за културу 

Не  

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

Удружење ликовних 
стваралаца Неготина  

 
Неговање ликовне уметности и подстицај локалним 

уметницима 
Уступљена 

галерија Фирул 
Да 

Крајинско удружење 
музичара - КУМ 

2007 
Развој и подстицање смисла за музику код својих 
чланова, музичких група и појединаца који се баве 

музиком у Неготину 

Делом у 
власништву, 

делом 
изнајмљен 

Да 

Крајински круг 1990 

Крајински круг окупља ликовне, музичке и књижевне 
ствараоце из Крајине, али и оне који су 

инспиративно везани за Источну Србију. Осим кроз 
издавачку едицију Крајински књижевни круг, ово 
удружење делује и кроз стваралачке пунктове: 
Галерију Пена на Ђердапу, Музеј црне Крајине 
Шаркамен, Галерију Дародавац у Кобишници и 

Атеље Фирул у Неготину где је и седиште 
Крајинског круга. 

Уступљена 
галерија Фирул 

Да 

Крајински књижевни 
клуб  

1984 

Окупља литерарне ствараоце већ више од 25 
година. Наследник је Књижевне омладине од 1984. 

године и издаје часописе за културу уметност и 
књижевност Буктиња и Пламичак. 

Уступљен при 
библиотеци 

Баве се 
издаваштвом, не 

организују 
програме за 

публику 

 
Приказ 41: Подаци о простору у којима удружења организују активности и програме  

 
 

61,5% 15,4% 

7,7% 

7,7% 7,7% 

уступљен - 8 

изнајмљен - 2 

мешовито - уступљен и изнајмљен - 1 

мешовито - у власништву и изнајмљен - 1  

не располажу простором - 1 

61,5% 15,4% 

7,7% 

7,7% 
7,7% 

простор се може користити за програме - 8 

простор се не може користити за програме - 2 

не организују програме за публику - 1  

не располажу простором - 1 

нема података - 1 
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 Чланови и активности 
Удружења Борског округа немају велики број чланова попут КУД-ова. Најчешће се број чланова 

креће између 20 и 40. Највише активиста има Књижевни клуб Инорог који нема формално чланство нити 
редовне програме и окупљања, али су бројни они који се за њега везују. Друго удружење по бројности 
оних који учествују у раду је Алијанса Југославија – Француска. Најмањи број чланова има Фото видео 
организација Бора и Удружење за Мајданпек. Нажалост Завод не поседује податке о чланству 
неготинских струковних удружења.  

  
Табела 53: Чланство удружења Борског округа (црвеном бојом означена су удружења која Заводу 
нису доставила упитнике) 

 

Назив удружења 
Стални чланови Повремени чланови Волонтери 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Б
О

Р
 

Удружење ликовних уметника Ване 
Живадиновић 

23 24 26 35 37 43 / / / 

Књижевни клуб Инорог 
Не постоји формално чланство, али у раду удружења учествује преко 150 

људи 

Фото видео организација Бора 10 12 15 / / / / / / 

Организација Пупољак Око 30 чланица 

К
Л

А
Д

О
В

О
 

УГ Мисија креатива Кладово 18 23 24 1 2 2 / / / 

Алијанса Југославија - Француска 100 80 85 20 10 15 3 3 3 

Књижевни круг Кладово Н.п. Н.п. 8 Н.п. Н.п. 18 Н.п. Н.п. Н.п. 

МАЈДАН-
ПЕК 

Удружење за Мајданпек 10 10 10 5 5 5 3 3 3 

Удружење за уметност, културу и туризам 
МајданАрт 

22 28 7 / / / 12 12 12 

НЕГОТИН Крајинско удружење музичара - КУМ 20 20 20 10 10 10 20 20 20 

*Разговори су вођени у јуну 2010. године              Н.п.- нема података 
 

Приказ 42: расподела удружења према броју чланова (из приказа су искључена друштва за које 
Завод нема податке) 

 
  
 Када је о активностима реч, приметно је да је Мајданпек највише окренут ликовним садржајима, 
па изложбе уз поливалентни центар организују оба удружења у том месту. У Кладову функционише 
специфично удружење које се базира на међународној сарадњи Србије и Француске, док Неготин негује 
савремену музичку сцену урбаног звука кроз Крајинско удружење музичара које обједињује музичке групе 
и појединце. Неготин изразито поклања пажњу књижевном стваралаштву кроз два од три удружења. 
Фотографију у Борском округу негује једино Бор.  

Сва удружења, изузев Књижевног клуба Инорог и неготинског Крајинског књижевног круга која се 
бави издаваштвом, организују редовно програме за публику. Најактивније удружење када су програми за 
публику у питању је Удружење за Мајданпек и Алијанса Југославија-Француска, што је и очекивано ако се 
има у виду да та удружења нису уско профилисана према својим активностима него се баве различитим 
културним садржајима и њиховом организацијом.  
 Према подацима о бројности публике којима Завод располаже, најпосећенији су музички и 
мултимедијални програми Крајинског удружења музичара из Неготина и изложбе мајданпечких 
удружења.   
 Само једно удружење наплаћује улазнице за своје програме – Алијанса Југославија-Француска. 
Сва остала удружења Борског округа организују активности бесплатне за публику.  

30% 

50% 

20% 

мање од 20 - 3 

од 21 до 40 - 5 

преко 80 - 2 
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 Једно удружење Борског округа настало је на идеји формирања фестивала са садржајем који 
недостаје културној понуди у њиховом граду, али је убрзо проширило својих активности. Наиме, 
неготинско Крајинско удружење музичара већ 10 пута организовало је музичку манифестацију Рок 
састанак са проширењем активности и на друге музичке и мултимедијалне садржаје. 
   
Табела 54: Aктивности и посећеност програма удружења Борског округа (црвеном бојом означена 
су удружења која Заводу нису доставила упитнике) 

 

Назив удружења Активности 
Број публике Цена улазница за 

програме 2007 2008 2009 

Б
О

Р
 

Удружење ликовних 
уметника Ване 
Живадиновић 

2-3 изложбе годишње 500 500 500 Не наплаћују 

Књижевни клуб Инорог 

Књижевно вече након сваке објављене књиге. 
Од настанка до сада објављено 36 књига. 

Раније имали промоције и ван Бора једном 
месечно, али у последње две године имали 

само по једну годишње 

Око 40 посетилаца на 
свакој књижевној 

вечери 
Не наплаћују 

Фото видео организација 
Бора 

1-2 изложбе годишње 200 200 200 Не наплаћују 

Организација Пупољак 

Једна самостална изложба годишње, али 
учествују на изложбама у оквиру промотивног 
програма туристичке организације више пута 

годишње  

Н.п. Н.п. Н.п. Не наплаћују 

К
Л

А
Д

О
В

О
 УГ Мисија креатива 

Кладово 
2-3 изложбе годишње 50 150 250 

Не наплаћују улазнице 
али наплаћују 

чланарину 600 дин. 
годишње 

Алијанса Југославија - 
Француска 

Разне музичке, позоришне манифестације и 
такмичења 4-5 пута годишње 

Н.п. Н.п. Н.п. 50-800 дин. 

Књижевни круг Кладово 3-4 књижевне вечери годишње Н.п. Н.п. Н.п. Не наплаћују 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 Удружење уметника 
Мајданпек 

Основани су 2010. године и до сада су 
организовали две групне изложбе 

Н.п. Н.п. Н.п. Не наплаћују 

Удружење за Мајданпек 5-6 изложби годишње и Мала школа сликања 1000 1000 1000 Не наплаћују 

Удружење за уметност, 
културу и туризам 
МајданАрт 

Организатори су међународне изложбе, а 
организују и уметничке радионице  

1200 1200 800 Не наплаћују 

Н
Е

Г
О

-

Т
И

Н
 

Удружење ликовних 
стваралаца Неготина  

Н.п. Н.п. Н.п. Н.п. Не наплаћују 

Крајинско удружење 
музичара - КУМ 

Редовно организују манифестацију Рок 
састанак, а поред тога и друге програме 

(музичке и мултимедијалне) 
2000 1500 6000 Не наплаћују 

*Разговори су вођени у јуну 2010. године              Н.п.- нема података 

 
 
 
 Сарадња 

Сва удружења Борског округа сарађују бар са једном установом културе у свом месту.  
Пет од девет удружења за која Завод располаже подацима развија сарадњу са културним 

актерима у региону, док само два удружења имају сарадњу на националном и међународном нивоу - 
Алијанса Југославија – Француска, Кладово и Удружење за уметност, културу и туризам МајданАрт из 
Мајданпека. 

Шест организација има успостављену сарадњу са локалним медијима, док код осталих сарадње 
са медијима нема.   
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Табела 55: Сарадња удружења са актерима у култури и медијима 

Назив удружења 
Сарадња са актерима у култури Сарадња са 

медијима Локални ниво Регионални ниво Национални ниво  Међународни ниво 

Б
О

Р
 

Удружење ликовних 
уметника Ване 
Живадиновић 

Музеј рударства и 
металургије 

/ / / 
Локални 
медији 

Књижевни клуб 
Инорог 

Народна библиотека, 
музеј рударства и 

металургије, Центар 
за културу општине 
Бор, Основна школа 

3.октобар 

Дом културе 
Књажевац; Културно-
просветна заједница 
Зајечар; Књижевни 

клуб Бранко 
Миљковић, 
Књажевац; 

библиотеке у 
Зајечару, Петровцу 

на Млави  

Књижевна омладина 
Ваљева 

/ 
Локални 
медији 

Фото видео 
организација Бора 

Музеј рударства и 
металургије 

/ / / 
Локални 
медији 

К
Л

А
Д

О
В

О
 

УГ Мисија креатива 
Кладово 

Центар за културу 
Удружење Етно 

мрежа 
/ / 

Постоји али 
није 

наглашено са 
којим 

Алијанса Југославија 
- Француска 

Центар за културу 
Постоји али није 

наглашено са којим 
Постоји али није 

наглашено са којим 
Постоји али није 

наглашено са којим 
Не постоји 

Књижевни круг 
Кладово 

Центар за културу Н.п. Н.п. Н.п. Не постоји 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 

Удружење за 
Мајданпек 

Центар за културу / / / Не постоји 

Удружење за 
уметност, културу и 
туризам МајданАрт 

Центар за културу, 
Удружење за 

Мајданпек, школе, 
Туристичка 

организација 
Мајданпека 

Центар за културу 
Кучево, Музеј 
рударства и 

енергетике Бор 

ФПУ Београд, ФЛУ 
Београд, МПУ 

Београд, Институт за 
српску културу 

Лепосавић, Музеј у 
Приштини са 
седиштем у 

Београду, ФУ 
Звечан, Филолошко-
уметнички факултет 

Крагујевац   

Галерија ART Baltica 
Виљнус (Литванија), 

Академија АРТ 
Загреб (Хрватска)  

Не постоји 

Н
Е

Г
О

Т
И

Н
 

Крајинско удружење 
музичара - КУМ 

Музеј Крајине, Дом 
културе Стеван 

Мокрањац, Ресурс 
центар, локални 

кафићи 

Актери у култури у 
околним општинама 

/ / 
Локални 
медији 

 
 Финансирање удружења 

За разлику од КУД-ова, велики број удружења успева да обезбеди средства од донатора и 
спонзора. Ипак, највећим средствима располажу удружења у чијем финансирању учествује Република – 
Мисија креатива из Кладова и МајданАрт из Мајданпека. У финансирању осталих удружења Република 
није имала удео. У највећем броју случајева и општине помажу своја удружења. Највише средстава 
издваја општина Неготин, па општина Бор. 

 Сопствена средства имају по уделу широк распон у буџету удружења. У неким случајевима су то 
укупна средства удружења – Удружење ликовних уметника из Бора, у некима чини 75% буџета – Фото 
видео организација Бор захваљујући котизацији за учешће у изложбама, у некима 80% - Алијанса 
Југославија-Француска, док код неких удружења једва прелази 1% буџета – Мисија креатива из Кладова 
и Крајинско удружење музичара из Неготина  
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Табела 56: Буџети удружеања и извори финансирања у 2008. и 2009. години (приказана су само 
удружења која су Заводу доставила податке о финансирању) 

Назив удружења Год. 

Буџет удружења Извори финансирања удружења 

динара евра Општина  
Сопствена 
средства 

Спонзори 
и 

донатори 
Република 

Б
О

Р
 

Удружење ликовних уметника 
Ване Живадиновић 

2008 77.000,00 945,58 64,9% 35,1% / / 

2009 25.000,00 266,15 / 100% / / 

Књижевни клуб Инорог 
2008 

Не располажу средствима 
2009 

Фото видео организација Бора 
2008 40.000,00 491,21 / 75% 25% / 

2009 100.000,00 1.064,61 40% 30% 30% / 

К
Л

А
Д

О
В

О
 

УГ Мисија креатива Кладово 
2008 748.000,00 9.111,92 4% 1,1% 1,3% 93,6% 

2009 977.000,00 10.401,29 5,2% 1,2% 1,5% 92,1% 

Алијанса Југославија - 
Француска 

2008 Н.п. Н.п. / 80% 20% / 

2009 Н.п. Н.п. / 80% 20% / 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 Удружење уметника Мајданпек Основани су 2010. године, па још увек нису имали приходе 

Удружење за Мајданпек 
2008 

Од општине годишње добију око 100.000,00 динара (око 1.000,00 евра) 
2009 

Удружење за уметност, културу 
и туризам МајданАрт 

2008 665.760,00 8.175,68 10% 8% 22% 60% 

2009 224.900,00 2.394,32 / 11% 22% 67% 

НЕГОТИН 
 Крајинско удружење музичара - 
КУМ 

2008 355.000,00 4.359,48 56,3% 1,4% 42,3% / 

2009 760.000,00 8.091,07 78,9% 1,3% 19,8% / 

* Н.п – нема података       

 
 Проблеми 

Удружења Борског округа најмање проблема имају са својим програмским активностима. Највећи 
проблеми у вези су са финансирањем у смислу нестабилности прилива и недовољности средстава.  

Удружења која немају простор истичу проблем просторне организације својих активности. Три 
удружења који имају простор истичу његову неадекватност.   

Техничка опремљеност је проблем половини удружења.  
Једино удружење које истиче да нема проблем у свом функционисању је Алијанса Југославија-

Француска у Кладову.   
 
Табела 57а: Проблеми удружења Борског округа (приказана су само удружења који су Заводу 
доставила упитнике) 

 
Назив удружења Простор Финансирање 

Техничка 
опремљеност 

Програми  

Б
О

Р
 

Удружење ликовних 
уметника Ване 
Живадиновић 

Постоји потреба за 
већим простором 

Постоји потреба за 
већим финансирањем 

Нема проблема Нема проблема 

Књижевни клуб Инорог Нема проблема 
Постоји потреба за 

финансирањем 
штампања књига 

Нема проблема Нема проблема 

Фото видео 
организација Бора 

Постоји потреба за 
простором ради 

окупљања чланова и 
организације 
предавања, а 

решење виде у 
уступању дела 

простора неке од 
установа култура у 

граду. 

Не постоји сталан 
извор финансирања за 

изложбе, каталоге, 
фото излете и 

предавања 

Постоји потреба за 
неколико рачунара и 

ЛЦД пројектор 

Постоји потреба за 
запошљавањем једног 

лица за потребе 
организације активности 
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Табела 57б: Проблеми удружења Борског округа (приказана су само удружења који су Заводу 
доставила упитнике) 

 
Назив удружења Простор Финансирање 

Техничка 
опремљеност 

Програми  
К

Л
А

Д
О

В
О

 

УГ Мисија креатива 
Кладово 

Постоји потреба за 
адекватнијим 

простором 

Постови потреба за 
већим финансирањем 

Постоји потреба за 
компјутером, 

штампачем, камером, 
фотоапаратом. 

Нема проблема 

Алијанса Југославија - 
Француска 

Нема проблема Нема проблема Нема проблема Нема проблема 

Књижевни круг Кладово Недостатак простора 

Не постоје извори 
финансија, а постоји 

потреба за око 
500.000,00 динара 

годишње 

Постоји потреба за 
компјутерима и 

штампачима 

Постоји потреба за 
стручњаком за писање 

пројеката како би се 
обогатиле активности 

М
А

ЈД
А

Н
П

Е
К

 

Удружење уметника 
Мајданпек 

Нема проблема Нема проблема 
Постоји потреба за 
бољом техничком 
опремљеношћу 

Нема проблема 

Удружење за Мајданпек 

Постоји потреба за 30 
м2, сада су смештени 
у много мањем и не 

сопственом простору 
већ у згради основне 

школе Велимир 
Маркићевић који 

осам година врши 
притисак да се из 

истог иселе  

Постоји потреба за око 
150.000,00 динара 

годишње 
Нема проблема Нема проблема 

Удружење за уметност, 
културу и туризам 
МајданАрт 

Недостатак простора, 
постоји потреба за 
простором у који би 
сместили уметничку 

радионицу 

Непостојање стабилног 
извора средстава, 

потребан конкурс за 
пројекте на нивоу 

општине и 
транспарентност 
локалног буџета 

Постоји потреба за 
камером, 

фотоапаратом, 
пројектором, и 

опремом за 
радионицу. 

Незаинтересованост 
локалне власти за 
програме. Постоји 

потреба за конкурсом и 
стратегијом развоја 

културе у Мајданпеку 

НЕГОТИН 
Крајинско удружење 
музичара - КУМ 

Нема проблема 
Потребна већа 

средства за програмске 
активности 

Недостатак ауди и 
светлосне опреме и 

разгласа 

Постоји потреба за већим 
бројем конкурса на које 

се може аплицирати 

 


